
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, atas selesainya Laporan 

kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana ini. Naskah 

akademik ini diperlukan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1981 

yang sudah berusia hampir tiga puluh tahun dan memerlukan banyak penyesuaian 

dengan perkembangan masyarakat baik local maupun internasional. Kelemahan 

tersebut di antaranya, masalah perlindungan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa, keseimbangan antara perlindungan harkat martabat 

tersangka/terdakwa dengan perlindungan saksi/korban serta kepentingan umum. 

alat bukti yang terkait dengan transakasi ekeltronik, yang secara hukum telahdiakui 

oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, masa penahanan yang disesuaikan 

dengan konvensi Internasional (ICCPR), perlunya keberadaan Hakim Komisaris, dan 

lain-lain. Di samping itu, dalam rangka penyempurnaan UU ini perlu pula dipertegas 

mengenai criminal justice system yang dicita-citakan dengan mempertegas 

pembatasan yang tegas antara upaya penangkapan dan penahanan, penertiban dan 

penegakkan wibawa aparat penegak hukum, dan sebagainya. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan hukum 

nasional, khususnya bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Atas ketidaksempurnaan laporan ini, kami mengharapkan kritik dari 

berbagai pihak. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua anggota dan 

pihak-pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam kegiatan Forum ini. 

 

Jakarta,     Desember 2010 

             Ketua Tim. 

 

 

        Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksno, SH., MH. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 

perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat. Berubahnya kondisi  

masyarakat, maka perubahan hukum akan menjadi keniscayaan. Oleh karena 

itu ada ungkapan ubi societas ibi ius, untuk menggambarkan makna 

hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Ketika suatu 

masyarakat ada dan menciptakan hukum, maka pada saat masyarakat itu 

berubah, hukumpun akan berubah.  

Perubahan hukum dapat melalui dua bentuk, yakni masyarakat 

berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu 

(sifatnya bottom up), sedang bentuk lain yaitu hukum sebagai alat untuk 

mengubah ke arah yang lebih baik, sebagaimana teori law as a tool of sosial 

engineering dari Roscoe Pound (bersifat top down). Dalam hal perubahan 

terhadap hukum acara pidana, maka pada hakekatnya termasuk pada bentuk 

perubahan hukum pertama, yaitu yang bersifat bottom up.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya disebut UU HAP) telah berlaku lebih dari seperempat abad, 

dalam kurun waktu itu banyak perubahan yang terjadi pada kondisi umum 

baik di luar maupun dalam negeri yang membawa perubahan kondisi dan 

cara pandang masyarakat Indonesia. Perubahan itu banyak yang dipengaruhi 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan di bidang demokrasi, Hak Asasi 

Manusia (HAM) serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Seiring dengan terjadinya perubahan tersebut maka perlu untuk 

menyempurnakan beberapa ketentuan yang terkait, seperti: masalah 

perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, keseimbangan antara 

perlindungan harkat martabat tersangka/terdakwa dengan perlindungan 

saksi/korban serta kepentingan umum. 
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Di antara perubahan-perubahan itu telah dituangkan dalam 

ketentuan tertulis baik, dalam instrumen hukum internasional maupun 

hukum nasional (UU). Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia ikut aktif 

dalam menyikapi politik hukum internasional. Salah satu tindakan aktif 

Indonesia itu adalah dengan ikut meratifikasi beberapa instrument 

internasional seperti International Covenant on Civil and Political Right 

(ICCPR)1. Sedangkan instrument hukum nasional, di antaranya dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang 

banyak mengadopsi konvensi internasional di bidang teknologi informasi 

dan telekomunikasi (ICT/information and communication technology), 

seperti convention on cybercrime, UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signiture dan lain-lain. Keberadaan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut ada yang terkait langsung dengan hukum acara pidana, 

seperti masalah tenggang waktu penahanan yang dibatasi dalam ICCPR, alat 

bukti yang terkait dengan transakasi ekeltronik, yang secara hukum diakui 

oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.  

Untuk alasan-alasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian ketentuan yang ada dalam UU HAP. Beberapa hal 

tentang perkembangan baru (baik yang berkaitan langsung dengan 

peraturan perundang-undangan, maupun tidak berkaitan langsung) yang 

telah diakomodir dalam naskah akademik (NA) Hukum Acara Pidana yang 

pernah disusun BPHN (dan telah dituangkan dalam RUU Hukum Acara 

Pidana). Namun demikian, masih diperlukan pengkayaan kembali mengenai 

materi muatan ketentuan pasal-pasal yang disesuaikan antara 

perkembangan masyarakat dengan kondisi riil dan kemungkinan 

implemtasinya dalam praktek.  

Untuk itu BPHN kembali membentuk Tim Penyusunan NA RUU 

Hukum Acara Pidana dengan anggota tim baru, dengan harapan dapat lebih 

memperkaya masukan bagi materi muatan Hukum Acara Pidana.  

                                                
1 Di samping itu juga Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption 

dan International Convention Against Torture. 
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B. Permasalahan  

Pada dasarnya pembaharuan UU Hukum Acara Perdata dimaksudkan 

untuk menciptakan criminal justice system yang dilandasi oleh motivasi 

untuk: 

-  menyempurnakan perlindungan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa; 

-  keseimbangan antara perlindungan harkat martabat 

tersangka/terdakwa dengan perlindungan saksi/korban serta 

kepentingan umum; 

- pembatasan yang tegas antara upaya penangkapan dan penahanan; 

- penertiban dan penegakkan wibawa aparat penegak hukum. 

Untuk itu, dituangkanlah elaborasi bagi ketentuan-ketentuan yang 

akan dimuat dalam RUU Hukum Acara Pidana dalam NA nya, di antaranya 

mengenai konsep adversarial, kebeadaan hakim komisaris, penghapusan 

ketentuan koneksitas, jangka waktu penahanan yang diperketat dan 

sebagainya. 

Untuk lebih memperkaya kajian bagi pembaharuan Hukum Acara 

Pidana, maka identifikasi masalah yang perlu dijawab dalam NA ini di 

antaranya: 

1. konsep dan materi muatan apa saja yang harus dimasukkan dalam 

ketentuan Hukum Acara Pidana dalam menjawab perkembangan 

kondisi masyarakat?;  

2. impact apa saja yang harus diperhitungkan dalam hal dimasukannya 

ketentuan baru dalam RUU HAP? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

Tujuan disusunnya NA tentang RUU HAP ini adalah untuk yaitu; 

1. Untuk menjawab mengenai konsep dan materi muatan apa saja yang 

harus dimasukkan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dalam 

menjawab perkembangan kondisi masyarakat;  
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2. Untuk menginventarisir dan menganalisis tentang ketentuan peraturan 

perundang-undangan apa saja yang terkait dengan ketentuan RUU HAP 

yang akan diatur; 

3. Untuk menganalisis mengenai impact apa saja yang harus 

diperhitungkan dalam hal dimasukannya ketentuan baru dalam RUU 

HAP? 

Sedangkan kegunaan dari kegiatan ini adalah tersusunnya NA tentang 

RUU HAP, yang akan menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan Rancangan 

Undang-Undang tentang HAP. Naskah Akademik ini menjadi dokumen resmi 

yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan prioritas 

Prolegnas. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang dipakai dalam Naskah Akademik ini adalah 

metode penelitian yuridis normatif2. Sejalan dengan itu, maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa bahan bahan hukum (primer, 

sekunder dan tersier) seperti Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-

undangan, tulisan-tulisan, literatur, hasil penelitian serta kamus hukum. Data 

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Selain menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan data 

primer. Data primer akan digali dari para ahli dan pihak-pihak tertentu –

                                                
2 Soerjono Soekanto membagi penerlitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

sosiologis atau empiris, yaitu: 
“1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup: 

a. penelitian terhadap azas-azas hukum, 
b. penelitian terhadap sistematika hukum, 
c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,  
d. penelitian sejarah hukum, 
e. penelitian perbandingan hukum. 

  2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari: 
a.  penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) 
b.  penelitian terhadap efektifitas hukum.” 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta:UI Press, 1986), hal. 51.  
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yang dipilih secara purposive sampling3-- sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas mereka. Fungsi data primer tersebut adalah untuk melengkapi dan 

mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh. 

 

E. Anggota Tim 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PHN.1-26-

HN.01.03 Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Tim Penyusunan NA RUU 

tentang HAP terdiri dari: 

Ketua   : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH. 

Sekretaris  : 2.  Aisyah Lailiyah 

Anggota  : 1.  Artidjo Alkostar, SH., LL.M. 

4. Dr. Teguh Samudera, SH., MH. 

5. R. Narendra Jatna, SH., LL.M. 

6. Rudi Heriyanto Adi Nugroho, SH., MH., MBA. 

7. Sri Mulyani, SH 

8. Rahendrojati, SH., M.Si. 

9. Indry Meutiasari, SE. 

Kesekretariatan : 10. Dadang Iskandar, S.Sos. 

11. Bahrudin Zuhri 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

3 Pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pihak-pihat tersebut adalah pemangku 
kepentingan  (stakeholders) dan atau memiliki kompetensi yang sesuai dengan bahasan, yang terdiri dari 
unsur pemerintahan, masyarakat umum (termasuk LSM), akademisi perbankan.  
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F. Jadwal Kegiatan 

Secara garis besar penjadwalan kegiatan Tim sebagai berikut: 

No BULAN KEGIATAN 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

April  

 

 

Mei - September 

 

 

Oktober – Nopember 

 

 

Desember 

- Penawaran Keanggotaan Tim 

- Rapat Pertama  

 

Penyusunan konsep Naskah 

Akademik melalui rapat-rapat Tim. 

 

Sosialisasi & Konsinyasi naskah 

Akademik kepada masyarakat. 

 

Penyusunan Laporan Akhir. 
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BAB II 

ASAS-ASAS DAN DOKTRIN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN HAP 

A. Asas Dan Doktrin Materi Muatan Ketentuan Hap 

Dalam menyusun RUU Hukum Acara Pidana (HAP) agar tidak lepas dari 

landasan filosofis dan sosiologis maka perlu ditegaskan dalam asas-asas yang akan 

menjiwai seluruh ketentuan yang akan disusun. Cukup banyak asas serta doktrin yang 

harus melandasi ketentuan dalam RUU HAP, di antaranya sebagai berikut:  

1. KUHAP  GENUS 

Makna “genus” di sini yaitu bahwa ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, 

yang dalam hal ini adalah KUHAP, merupakan ketentuan hukum acara pidana yang 

berlaku secara umum bagi semua proses peradilan di Indonesia. Dengan perkataan 

lain, semua proses/prosedur/tata cara/pedoman beracara pidana di peradilan 

Indonesia, yang utama harus mengacu kepada KUHAP. 

Manakala ada perkecualian, artinya untuk perkara-perkara tertentu, berlaku 

hukum acara dari suatu undang-undang itu sendiri, inipun acuannya sudah 

ditentukan terlebih dahulu oleh KUHAP. KUHAP dapat disimpangi atau tidak 

berlaku untuk perkara pidana tertentu, ketentuan yang menyatakan demikian 

diatur dalam KUHAP. Dengan perkataan lain, KUHAP melalui pasal-pasalnya 

memberikan peluang berlakunya hukum acara pidana untuk kasus-kasua atau 

perkara-perkara pidana tertentu. 

 

2. KUHAP, yang utama dan terutama ditujukan kepada APH 

Hal kedua yang patur di catat di sini bahwa keberadaan KUHAP merupakan 

pedoman bagi aparat penegak hukum (APH) dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, APH, 

baik aparat penyidik, jaksa/penuntut umum dan hakim, terikat dan berpedoman 

kepada aturan-aturan atau norma-norma yang sudah digariskan atau ditentukan 
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oleh KUHAP. Berdasarkan hal di atas, nampak bahwa KUHAP ditujukan yang utama 

dan terutama untuk APH. 

Misalnya, ada saat menggunakan upaya paksa, maka APH harus memenuhi 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh KUHAP. Manakala penggunaan upaya 

paksa tersebut, tidak berdasarkan KUHAP, maka penggunaan upaya paksa tersebut 

bertentangan dengan hukum, yang artinya penggunaan upaya paksa tersebut tidak 

sah. 

  

3. Hukum Acara Pidana, dalam hubungannya dengan Hukum Pidana (Materiil) 

Relevansi Hukum Pidana Formil (KUHAP) dengan Hukum Pidana Materiil 

(KUHP) atau pentingnya KUHAP adalah bahwa hukum acara pidana atau hukum 

pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga 

agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan. Tanpa adanya 

hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana materiil hanya merupakan ketentuan 

tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. Sebagai ilustrasi 

dapat dijelaskan di bawah ini. 

Pasal 362 KUHP, sebagai hukum pidana materiil, telah menentukan bahwa 

perbuatan pencurian itu dilarang dan diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun. Namun demikian, KUHP tidak mengatur apa yang harus dilakukan 

apabila seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dilarang 

oleh Pasal 362 KUHP tersebut. Di sinilah diperlukan kehadiran hukum acara pidana 

yang akan memroses mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut. 

Sejalan dengan uraian tersebut, Andi Hamzah menulis: 

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan 
dengan hukum pidana meteriil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu 
berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat 
dapatnya dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada 
siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana 
formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya 
untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. 4  

                                                             
4 Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985 
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Berkaitan dengan masalah tujuan dan fungsi hukum acara pidana, Bambang 

Poernomo menulis: 

… hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya 
diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun penyelenggaraan 
beracara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari menemukan fakta 
menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat 
untuk mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksa-naannya 
berdasarkan keadilan. Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum acara 
pidana melalui alat perlengkapnnya ialah (1) untuk mencari dan menemukan 
fakta menurut kebenaran, (2) mengadakan penuntutan hukum yang tepat, (3) 
menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan (4) 
melaksanakan keputusan secara adil. 5   
 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 

Tahun 1982 tentang  Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana menyatakan: 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan keten-

tuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari 

siapa siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran 

hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan 

guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 

dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 

Menanggapi tujuan hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam 

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di atas, Andi 

Hamzah menulis:  

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran material itu 
hanya hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang 
menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu 
masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram 
kerta raharja). 6 

                                                             
5 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Sumur Bandung, 

Yogyakarta, 1988, h. 29 
6 Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, 1985 , 

h. 19 
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J.M. van Bemmelen, dalam karyanya “Leerboek van het Nederlandse 

Strafprocesrecht” yang disitir oleh R. Ahmad S. Soemadipradja, menyimpulkan 

bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah: 

1. mencari dan menemukan kebenaran; 

2. pengambilan keputusan oleh hakim; 

3. pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.  

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada 

akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah diketemukannya kebenaran dari 

perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. Dengan demikian Hukum Acara 

Pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana 

untuk memperoleh imbalan atas perbuatnnya serta membebaskan mereka yang 

tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. 7  

Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana mengabdi pada hukum pidana 

materiil. Hal ini mengandung makna bahwa jika terjadi perkembangan hukum 

pidana materiil, maka hukum acara pidana harus siap untuk mengikutinya. 

Misalnya, ada kasus anak berumur 5 tahun main korek api, sehingga membakar 

rumah. Dia melanggar Pasal 187 KUHP, maka terhadap anak tersebut dapat diproses 

di depan persidangan dengan memakai dasar Pasal 45, 46, 47 KUHP, sebab umurnya 

masih dibawah enam belas tahun.  

Namun, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, yang diundangkan tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku 

tanggal 3 Januari 1998, maka anak berumur 5 tahun tersebut, kalau peristiwanya 

terjadi setelah tanggal 3 Januari 1998, maka anak tersebut hanya dapat diproses di 

depan penyidik, namun tidak dapat diproses di depan sidang pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, seseorang anak 

baru dapat diperiksa di depan sidang pengadilan, minimal berumur 8 tahun.  

                                                             
7 S. Tanusubroto, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Armico, Bandung, 1984, h. 22 
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Di sini karena terjadi perubahan dalam hukum pidana materiil, maka hukum 

acara pidanapun untuk proses tersebut mengikuti perkembangan, artinya aparat 

penegak hukum terikat dengan perubahan yang terjadi.  

 

4. Norma dalam Hukum Pidana Materiil dan Norma Hukum Pidana Formil 

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa hukum acara pidana 

merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau 

diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka terjadi suatu tindak 

pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh 

hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (bevoegdheidsnormen). 

Dengan demikian bagian terbesar KUHAP adalah tentang wewenang dan penggu-

naan wewenang. Pengaturan wewenang dan penggunaan wewenang, tidaklah 

semata-mata soal pembagian wewenang kepada berbagai instansi yang terlibat 

dalam penanganan perkara pidana, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

namun yang paling penting di sini ialah di satu sisi norma itu membatasi penggu-

naan wewenang tersebut di sisi yang lain dengan pembatasan tersebut hak-hak 

tersangka/terdakwa dilindungi. 8 

Sebagai norma kewenangan, berarti manakala tidak diatur dalam hukum 

acara pidana, maka tidak ada kewenangan untuk itu. Misalnya masalah penahanan, 

dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP disebutkan bahwa: 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (huruf besar dan 
miring dari penulis). 

 
Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP di atas, nampak bahwa yang 

berhak atau mempunyai wewenang melakukan penahanan adalah: 

1. penyidik; 

                                                             
8Philipus Mandiri Hadjon, Norma Hukum sebagai Norma Kewenangan dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Tersangka/Terdakwa), 
dalam Dwi Windu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana): Problematika Penegakan Hukumnya, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 1998, h. 22 



12 

 

2. penuntut umum; 

3. hakim. 

Di luar ketiga aparat tersebut tidak berhak atau berwenang melakukan 

penahanan. Apabila ada pihak di luar ketiga aparat di atas yang melakukan pena-

hanan, maka tindakan penahanan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan Pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana perampasan kemerdekaan dan 

diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 

Sebagai perbandingan, berbeda halnya dengan norma yang diatur dalam 

hukum acara pidana yaitu norma kewenangan, maka dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) norma yang diaturnya  merupakan norma keharusan atau 

norma kewajiban dan norma larangan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa 

apabila tidak diatur dalam KUHP, maka bukan merupakan keharusan atau 

kewajiban atau bukan merupakan larangan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan 

asas legalitas dalam hukum pidana yaitu tidak ada suatu perbuatan dikatakan 

sebagai tindak pidana manakala undang-undang belum menetapkan sebagai 

tindak pidana atau suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, 

manakala undang-undang sudah mengaturnya (lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP). 

Secara singkat dapat dilihat skema di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA HUKUM PIDANA 

HUKUM PIDANA MATERIIL / 
K.U.H.P. 

HUKUM PIDANA 

FORMIL / K.U.H.A.P. 

1. NORMA LARANGAN 
2. NORMA KEHARUSAN / 

KEWAJIBAN 

NORMA KEWENANGAN 
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5. Norma terbuka dan norma tertutup 

a. Norma terbuka 

Makna suatu norma dikatakan sebaga norma yang terbuka, artinya norma 

tersebut merupakan norma yang multitafsir. Dengan perkataan lain, masing-

masing baik aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat menafsirkan 

sendiri makna dari norma tersebut. Contoh norma terbuka, misalnya kata 

segera, dapat, rasa khawatir. 

Konsekuensi suatu norma yang terbuka, dapat menyebabkan adanya perbedaan 

penafsiran (multitafsir) yang ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya 

ketidakpastian hukum. Di sisi yang, dengan adanya norma yang terbuka ini, 

dapat menyebabkan aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya 

atau justru sewenang-wenang. 

Sudah menjadi menjadi rahasia umum, masalah penahanan, oleh karena 

merupakan norma yang terbuka yaitu merupakan “hak” dan “bukan kewajiban 

aparat penegak hukum”, hal ini nampak dari rumusan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, 

yang ada kalimat “... adanya rasa khawatir ...”, maka ada seorang pencuri 

semangka langsung ditahan, sedangkan seorang koruptor tidak ditahan. 

Dalam pengaturan norma-norma KUHAP, sebisa mungkin dihindari norma yang 

terbuka ini.  

 

b. Norma tertutup 

TIDAK DIATUR TIDAK DIATUR 

BOLEH / TIDAK DILARANG / 

TIDAK DIHARUSKAN 

TIDAK BOLEH / TIDAK 

BERWENANG 
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Kebalikan dari norma terbuka adalah norma tertutup. Makna norma tertutup ini 

artinya keberadaan norma tersebut tidak multitafsir, perumusan norma 

dilakukan secara limitatif. Dengan perkataan lain, dengan perumusan norma 

secara tertutup ini, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, tidak akan 

memberikan penafsiran sesuai dengan selera atau kepentingan mereka sendiri-

sendiri. Melalui perumusan norma secara tertutup ini, akan terjamin adanya 

rasa kepastian hukum bagi pencari keadilan.  

Aparat penegak hukumpun, dengan adanya penormaan yang tertutup ini, akan 

tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan. Salah satu contoh pasal dengan 

penormaan secara tertutup, yaitu pengaturan dalam Pasal 21 ayat (4) tentang 

tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Diluar tindak pidana tersebut 

tidak dapat dikenakan penahanan. 

 

6. Asas “LEX CERTA” 

a. Rumusan harus pasti (certainty) 

b. Jelas (concise) 

c. Tidak membingungkan (unambagious). 9 

 

7. Lex temporis delicti 

Makna asas “lex temporis delicti”  yaitu bahwa ketentuan hukum pidana, baik 

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, berlaku pada saat tindak 

pidana tersebut dilakukan dan bukan pada saat tindak pidana tersebut diproses. 

Hal ini sangat wajar, mengingat tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan 

tindak pidana kemudian kabur dan ternyata aparat penegak hukum cukup lama 

dapat menangkap dan memroses yang bersangkutan. Pada saat dapat ditangkap dan 

diproses ternyata hukum acara pidananya sudah berubah. Dalam kondisi yang 

seperti ini, berlakulah asas “lex temporis delicti”. 10 

 

                                                             
9Romli Atmasasamita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2003, h. 24 
10Moelyatno, Azas-azas Hukum Pidana.  
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8. Transparant dalam proses pemeriksaan di depan penyidik/penuntut umum. 

Berdasarkan KUHAP, yang nampak jelas adanya tranparansi pemeriksaan, dengan 

tegas diatur dalam Pasal 153 KUHAP. 

Sedangkan khusus pemeriksaan oleh penyidik Polri dan Kejaksaan (untuk tindak 

pidana tertentu, misalnya korupsi, sangat tertutup, seringkali penasihat hukum 

kesulitan berhubungan dengan kliennya yang sedang diperiksa oleh penyidik. 

Dalam Pasal 115 KUHAP sudah diatur 2 (dua) doktrin yaitu 

1. P.H. melihat dan mendengar proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik 

(Pasal 115 ayat (1) KUHAP); 

2. P.H. melihat dan tanpa mendengar proses pemeriksaan tersangka oleh 

penyidik (Pasal 115 ayat (2) KUHAP); 

Menurut Romli Atmasasmita 

“Pembangunan hukum nasional masa reformasi saat ini sesungguhnya merupakan 

konsekuensi lanjutan masa transisi, dari sistem otoratirian kepada sistem yang 

demokrasi yang mengedepankan tranparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia dan 

membuka akses publik kepada kinerja pemerintah”. 11 

  

9. Asas Perlindungan saksi dan korban 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, beredaan saksi dan 

korban, juga harus mendapat pengaturan dalam Hukum Acara Pidana. 

Seseorang sudah berani melaporkan adanya suatu tindak pidana sudah merupakan 

keberanian tersendiri, sehingga perlu mendapat perlindungan. Jangan sampai 

seseorang yang sudah melaporkan suatu kasus korupsi misalnya justru dijadikan 

tersangka dengan sangkaan dan dakwaan pencemaran nama baik. 

Di sisi yang lain, korban tindak pidana juga perlu mendapat perlindungan hukum. 

 

10. Asas keseimbangan, antara kedudukan tersangka/terdakwa dengan APH 

                                                             
11 Romli Atmasasamit, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2003, h. 13 
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Asas keseimbangan di sini mengandung makna bahwa kedudukan 

tersangka/terdakwa bukan merupakan obyek pemeriksaan. Mereka juga perlu 

mendapat kedudukan yang seimbang dengan aparat penegak hukum. 

Adanya pemberian kedudukan yang seimbang ini, akan dapat berdampak 

tersangka/terdakwa dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Aparat penegak 

hukumpun tidak akan sewenang-wenang. 

 

11. Asas Pemeriksaan dalam waktu yang wajar 

Pemeriksaan yang dilakukan baik oleh aparat penyidik Polri maupun kejaksaan 

harus mempertimbangan kewajaran waktu pemeriksaan. Kewajaran waktu 

pemeriksaan ini bisa dilihat dari: 

a. lamanya waktu pemeriksaan, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan 

ketahanan seseorang yang diperiksa. Tidak boleh seseorang diperiksa mulai 

pagi hari sampai sore hari. Bagaimanapun juga seseorang yang diperiksa 

kedudukan lebih tertekan daripada yang memeriksa. Tidak menutup 

kemungkinan dalam batas tertentu, oleh karena kecapaian, sehingga seseorang 

yang diperiksa mengakui, demi menghindarkan diri dari tekanan lebih kanjut, 

suatu perbuatan yang tidak dia lakukan. 

b. Waktu pemeriksan dilakukan. 

Seringkali dalam pemeriksaan dilakukan pada malam hari, sehingga dengan 

kondisi yang lelah, mengantuk dan ingin segera terbebas dari tekanan, mereka 

yang diperiksa mengikuti apa saja keinginan yang memeriksa. 

Kondisi, dengan memeriksa seseorang dengan rentang waktu yang cukup lama atau 

malam hari, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.   

 

B. ASAS-ASAS KETENTUAN HAP MENURUT BEBERAPA AHLI 

Selain asas-asas tersebut, para ahli hukum pidana (seperti, Andi Hamzah, Luhut 

MP Pangaribuan, M. Yahya Harahap, dan PAF. Lamintang) juga telah memetakan 

beberapa asas materi muatan yang harus ada dalam HAP. Beberapa asas yang akan 

dikemukakan ini bahkan memang sudah ada dalam KUHAP sekarang. Setidaknya ada 
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23 (dua puluh tiga) asas yang harus diperhatikan dalam menuangkan ketentuan dalam 

KUHAP, yaitu: 

1) Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 

Asas ini sudah tercantum sejak adanya Herziene Inlandsch Reglement (HIR), 

misalnya Pasal 71 menyebutnya dengan istilah “satu kali dua puluh empat jam”; 

yang bermakna lebih pasti dari pada istilah “segera” (yang banyak tercantum 

dalam ketentuan KUHAP), maupun istilah “dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya”, untuk menunjukkan sistem peradilan cepat. 

Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) terutama untuk 

menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, merupakan 

bagian dari hak-hak asasi manusia; demikian pula dengan peradilan bebas, jujur, 

dan tidak memihak. 12 

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta 

bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh 

tingkat peradilan. 13 

Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II, tentang ASAS PENYELENGGARAAN 

KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 2 ayat (4), yang menghendaki agar setiap 

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Penjabaran dari asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara 

lain, tersangka/terdakwa ‘berhak’ 14:  

- segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, 

- segera diajukan kepada penuntut umum oleh penydik, 

- segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, 
                                                             

12 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm.10-23. 
 
13 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: 

Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, kasasi, Peninjauan Kembali. Jakarta: Djambatan, 2006, 
hlm. 3,4 

14 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini, 
1988, hlm. 33-59. 
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- berhak segera diadili oleh pengadilan. 

  

2) Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) 

Asas ini disebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP 

yang berbunyi: 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di 
depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap”. 

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi 

teknis yuridis maupun dari segi teknis penyidikan dinamakan ‘prinsip akusator’, 

yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat 

pemeriksaan15: 

- adalah subjek bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka / terdakwa 

harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang 

mempunyai harkat dan martabat harga diri; 

- objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindakan 

pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. 

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusator dalam 

penegakan hukum, diberikan perisai pada tersangka/terdakwa berupa 

seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak 

aparat penegak hukum. Yaitu secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, 

tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat 

pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan 

KUHAP. 

3) Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum 

                                                             
15 M. Yahya Harahap, Op.Cit. 
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Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP secara tegas  mengatur ketentuan 

pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum, dengan pengecualian dalam 

perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.  

Hal di atas sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

yang  Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali 

undang-undang menentukan lain. 

Menurut Andi Hamzah, seharusnya hakim diberi kebebasan untuk 

menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk 

umum. Dapat pula hakim menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruh 

atau sebagian tertutup untuk umum, yang artinya persidangan dilakukan di 

belakang pintu tertutup. Pertimbangan mana sepenuhnya diserahkan kepada 

hakim, yang melakukan berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut 

umum dan terdakwa. Saksi juga dapat mengajukan agar sidang tertutup untuk 

umum dengan alasan demi nama baik keluarganya (misalnya dalam kasus 

perkosaan). 

Walau sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim 

dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 195 KUHAP dengan tegas menyatakan: “Semua 

putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 

Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka/terdakwa 

dengan aparat penegak hukum, ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan oleh 

aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa, tidak ada dan tidak boleh 

dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri 

tersangka/terdakwa. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan 

kesalahan yang disangkakan kepada tersangka sejak pemeriksaan penyidikan 

harus terbuka kepadanya16. 

4) Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum 

                                                             
16 M. Yahya Harahap, Op.Cit. 
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Asas ini tegas tercantum pula dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan umum butir 

3a KUHAP, yang berbunyi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang. 17 

 

5) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum 

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan 

beradab, sebagaimana dalam The International Covenant on Civil and Political Rights 

article 14 sub 3d telah memberikan jaminan kepada tersangka/terdakwa. Pasal 69 

sampai dengan 74 KUHAP juga telah mengatur tentang bantuan hukum terhadap 

tersangka/terdakwa, pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat 

hukum menyalahgunakan hak-haknya sehingga kebebasan dan kelonggaran 

diberikan dari segi yuridis semata-mata dan bukan dari segi politis, sosial maupun 

ekonomi. 18 

Undang-Undang Nomor 48 Thun 2009, mngatur masalah bantuan hokum ini 

dalam BAB XI, BANTUAN HUKUM, Pasal 56 yang merumuskan bahwa  

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilanyang tidak 

mampu. 

Kemudian Pasal 57, disebutkan  
 
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada 

pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 

                                                             
17 Untuk ini sering dipakai bahasa Sansekerta “tan hana dharma manrua” yang dijadikan moto Persatuan 

Jaksa (Persaja). 
18 Andi Hamzah,. Op.Cit. 
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(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 

cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 

perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan. 

 

6) Asas legalitas dalam upaya paksa 

Asas atau prinsip legalitas dalam kaitan KUHAP diartikan bahwa, negara 

Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin 

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya19. 

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas 

hukumnya berlandaskan asas legalitas, pelaksanaan penerapan KUHAP harus 

bersumber pada titik tolak “the rule of law.” 

Atas dasar asas ini, maka tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang 

diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang 

diatur dengan undang-undang20. 

Oleh karenanya, semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan 

ketentuan hukum dan undang-undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan 

perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan 

                                                             
19 M. Yahya Harahap, Op.Cit. 
20 Luhut M.P. Pangaribuan, Op.Cit. 
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masyarakat bangsa yang takluk di bawah ‘supremasi hukum’ yang selaras dengan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa 

Indonesia. 

Namun demikian, harus dipahami bahwa bahwa makna asas legalitas dalam 

konteks hukum acara pidana berbeda maknya dengan asas legalitas dalam konteks 

hukum pidana materiil21. Asas ini mengandung makna bahwa jaksa wajib menuntut 

semua pelaku tindak pidana. Sehingga asas legalitas dalam hukum acara pidana ini 

tidak dapat dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum 

pidana (materiil) yang biasa disebut asas nullum crimen sine lege yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Makna asas legalitas dalam kontensk hukum pidana 

materill menitikberatkan pada aturan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana, kecuali sudah ditentukan terlebih dahulu oleh undng-undang 

sebagai tindak pidana.  

 

7) Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitas/ remedy and rehabilitation 

Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya 

atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak 

tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau 

karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, 

dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi. 

Alasan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, mencakup22: 

- ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan; 

- ganti rugi akibat penggeledahan/penyitaan; 

- tindakan aparat penyidik memasuki rumah yang tidak sah. 

 

8) Asas Oportunitas 

                                                             
21 P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu 

Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984. 
22 M. Yahya Harahap, Op.Cit. 
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Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan khusus yang diberi 

wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut 

penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga ‘jaksa’ (Pasal 1 butir a 

dan b, Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). 

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, 

artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal tersebut. Ini disebut dominus 

litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus (bahasa Latin) artinya pemilik. 

Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi Hakim hanya 

menunggu saja penuntutan dari penuntut umum. 

Kebalikan dari asas Legalitas dalam HAP(dalam penuntutan), asas oportunitas 

bermakna bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan 

delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi 

kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. 

A.Z. Abidin Farid memberi rumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut: 

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk 
menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau 
korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”. 
 
Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 

dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu 

berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang... mengesampingkan 

perkara demi kepentingan umum...” Sedangkan penjelasannya sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan 

negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 

merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa 

Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan 

negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. 

Bila dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka Jaksa 

Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada 
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Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkan pula kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

9) Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap 

Ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa, dilakukan 

oleh hakim karena jabatannya dna bersifat tetap23. Untuk jabatan ini diangkat 

hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009). 

10) Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir) 

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum yang diatur 

menunjukkan dianutnya asas akusator, yang berarti perbedaan antara 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asasnya telah 

dihilangkan. 

Asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, bahwa 

pengakuan tersangka merupakan bukti terpenting. Sesuai hak-hak asasi manusia 

yang menjadi ketentuan universal, asas inkisitor telah ditinggalkan banyak negeri 

beradab, sehingga berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti beruka 

pengakuan diganti dengan ‘keterangan terdakwa’, demikian pula penambahan alat 

bukti berupa keterangan ahli24. 

 

11) Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan 

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, 

artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi (Pasal 153, 154, 155 KUHAP dan 

seterusnya). Yang dipandang pengecualian dari asas langsung (hanya dalam acara 

pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan Pasal 213 KUHAP) ialah 

                                                             
23 Andi Hamzah, Op.Cit. 
24 Andi Hamzah, Op.Cit. 
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kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek 

atau in absentia25. 

12) Miranda Rule 

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau 

penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang 

didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk 

menghubungi dan minta bantuan penasihat hukumnya. 26 

 

13) Asas Presentasi 

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa .  Hal ini 

diatur dalam KUHAP Pasal 154 ayat (2) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009, Pasal 12 yang merumuskan bahwa Pengadilan memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali 

undangundang menentukan lain. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan 

pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpadihadiri 

terdakwa. 

 

14) Asas pengawasan 

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan27. 

15) Prinsip Keseimbangan 

Setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang 

serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan 

perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat28. 

                                                             
25 Andi Hamzah, Op.Cit. 
26 Sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum KUHAP, menurut Luhut MP Pangaribuan, 

setidaknya terdapat sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran kaidah-kaidahnya, di antaranya adalah 
asas Miranda Rule (Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: 
Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, kasasi, Peninjauan Kembali. Jakarta: Djambatan, 2006, 
hlm. 3,4) 

27 Luhut M.P. Pangaribuan, Ibid. 
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16) Prinsip Pembatasan Penahanan 

Penahanan dengan sendirinya mempunyai nilai dan makna perampasan 

kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai 

perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan, juga menyangkut nama baik 

dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau pembatasan dan pencabutan 

sementara sebagian hak-hak asasi manusia.  

Guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak 

asasinya secara tanpa dasar, perlu penetapan secara ‘limitatif’ dan terperinci 

wewenang penahanan yang diperbolehkan dilakukan oleh setiap jajaran aparat 

penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan29. 

17) Asas Penggabungan Pidana Dengan Ganti Rugi 

Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bercorak 

perdata. 30: 

- haruslah berupa kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari 

tindak pidana yang dilakukan terdakwa; 

- jumlah besarnya ganti rugi yang dapat diminta hanya terbatas sebesar kerugian 

material yang diderita korban; 

- penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata 

dapat dimajukan pihak korban sampai proses perkara pidananya belum 

memasuki taraf proses penuntut umum mengajukan requisitor. 

18) Asas Unifikasi 

                                                                                                                                                                                                    
28 M. Yahya Harahap mengartikan landasan asas atau prinsip sebagai dasar patokan hukum yang melandasi 

KUHAP dalam penerapan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum mana menjadi tonggak pedoman bagi instansi 
jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP (M. Yahya Harahap, Op.Cit., Hlm. 33-59) 

29 M. Yahya Harahap, Ibid. 
30 M. Yahya Harahap, Ibid. 
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Unifikasi hukum dilaksakanan dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan 

persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapainya cita-

cita wawasan nusantara di bidang hukum, serta hukum yang mengabdi kepada 

kepentingan wawasan nusantara31. 

19) Prinsip Differensial Fungsional 

Yang dimaksud dengan differensi fungsional adalah penjelasan dan penegasan 

pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara 

instansional.  

Peletakan suatu asas ‘penjernihan’ (clarification) dan ‘modifikasi’ 

(modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum yang 

diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbian saling korelasi dan koordinasi 

dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara 

satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi 

dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi32. 

20) Prinsip Saling Koordinasi 

Walaupun ada penggarisan tegas pembagian wewenang secara instansional, 

ada ketentuan-ketentuan yang menjalin isntansi-instansi penegak hukum dalam 

suatu hubungan kerjasama yang menitikberatkan bukan hanya untuk 

menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerjasama 

tersebut juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang 

dibebani tugas tanggung jawab saling awas mengawasi dalam sistem cekking 

antara sesama mereka. 

                                                             
31 M. Yahya Harahap, Ibid. 
32 M. Yahya Harahap, Ibid. 
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Dengan penggarisan pengawasan yang berbentuk sistem ceking, diciptakan 

dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum, 

yaitu33: 

- ‘built in control,’ pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh 

amsing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh 

atasan kepada bawahan. 

- demi untuk tercapainya penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, 

penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan semakin 

teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi 

prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap 

saat akan dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin 

penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah lagi untuk mengembalikan 

penyimpangan ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

21) Verbod van eigen richting. 

Tidak boleh main hakim sendiri, artinya semua erkara yang sudah masuk di 

penyidik, harus dituntaskan sampai di pengadilan. Tidak diperknankan suatu 

perkara berhenti di dpean penyidik atau kejaksaan.  

Kecuali perkara tidak pidan aduan, yang memang dimungkinkan adanya 

pencabutan perkara, sehingga perkara berhenti.34 

 

22) Iudex ne procedat ex officio. 

Hakim pasif dalam proses penuntutan, artinya hakim menunggu pelimpahan 

perkara oleh penuntut umum35. 

 

                                                             
33 M. Yahya Harahap, Ibid. 
34 P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu 

Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984. 
 
35 P.A.F. Lamintang , Ibid 
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23) Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana. 

Hal ini merupakan wujud dari kekuasan kehakima yang bebas dan merdeka 

dari tekanan kekuasaan manapun. Hakimpun bebas memutus prkara sesuai 

dengan koridor peraturan yang berlaku36. 

 

Tabel: Asas RUU HAP menurut beberapa Ahli  

Andi Hamzah Luhut MP 

Pangaribuan 

M. Yahya Harahap PAF. Lamintang 

1) Peradilan Cepat, 

Sederhana, dan 

Biaya Ringan 

2) Praduga Tak 

Bersalah 

(Presumption of 

Innocence) 

3) Asas Oportunitas 

4) Pemeriksaan 

Pengadilan 

Terbuka Untuk 

Umum 

5) Semua Orang 

Diperlakukan 

Sama di Depan 

Hukum 

6) Peradilan 

Dilakukan Oleh 

Hakim Karena 

Jabatannya dan 

Tetap 

7)

 Tersangka/Terd

akwa Berhak 

Mendapat Bantuan 

1) Asas equality 

before the law 

2) Asas legalitas 

dalam upaya 

paksa 

3) Asas presumption 

of innocence 

4) Asas remedy and 

rehabilitation 

5) Asas fair, 

impartial, 

impersonal, and 

objective 

6) Asas legal 

assistance 

7) Miranda rule 

8) Asas presentasi 

9) Asas keterbukaan 

10) Asas pengawasan 

 

1) Prinsip Legalitas 

2) Prinsip 

Keseimbangan 

3) Asas Praduga Tak 

Bersalah 

4) Prinsip 

Pembatasan 

Penahanan 

5) Asas Ganti 

Kerugian dan 

Rehabilitas 

6) Asas 

Penggabungan 

Pidana Dengan 

Ganti Rugi 

7) Asas Unifikasi 

8) Prinsip Differensial 

Fungsional 

9) Prinsip Saling 

Koordinasi 

10) Asas Peradilan 

Cepat dan Biaya 

Ringan 

11) Prinsip Peradilan 

Terbuka Untuk 

1. Equality before 

the law. 

2. Verbod van eigen 

richting. 

3. Iudex ne procedat 

ex officio. 

4. Openbaar heid 

van het process. 

5. Kebebasan hakim 

dalam mengadili 

suatu perkara 

pidana. 

6. Asas praduga tak 

bersalah. 

7. Asas 

opportunitas. 

8. asas legalitas 

 

                                                             
36 P.A.F. Lamintang , Ibid 
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Andi Hamzah Luhut MP 

Pangaribuan 

M. Yahya Harahap PAF. Lamintang 

Hukum 

8) Asas Akusator dan 

Inkisitor 

(Accusatoir dan 

Inquisitoir) 

9) Pemeriksaan 

Hakim Yang 

Langsung dan 

Lisan 

Umum 

 

 

C. ASAS PEMBENTUKAN UU HAP 

Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan paa asas 

pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

d. dapat dilaksanakan 

e. kedayagunaan dan keberhasilgunaan 

f. kejelasan rumus, dan 

g. keterbukaan. 

Lebih tegas lagi dalam Undang-Udang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). Dalam Pasal 6 ayat (1) dirumuskan: 

(1) Materi Muatan Peraturan perundang-undangan mengandung asas: 

a. pengayoman 

b. kemanusiaan 

c. kebangsaan 

d. kekeluargaan 

e. kenusantaraan 

f. bhineka tunggal ika 
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g. keadilan 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

i. ketertiban dan kepastian hukum dan atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-

undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 

 

A. Matriks Persandingan Antara UU HAP Dengan RUU HAP  

URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

KETENTUAN UMUM I ---- ---- 1 KETENTUAN UMUM I   1 – 5  

RUANG LINGKUP 

BERLAKUNYA UU 

II ---- ---- 2 ---------------------     

DASAR PERADILAN III ---- ---- 3 ---------------------     

PENYIDIK DAN PENUNTUT 

UMUM: 

Penyelidik dan Penyidik 

Penyidik Pembantu 

Penuntut Umum 

IV  

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

 

 

4 – 15 

4 – 9  

10 – 12  

13 – 15  

PENYIDIK DAN 

PENYIDIKAN 

Penyidik 

Penyidikan 

Perlindungan pelapor, 

Pengadu, Saksi, dan Korban 

 

II  

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

 

 

6 – 41 

6 – 10 

11 – 39 

40 – 41 

  

---------------------------------- --- ------ ------ ------- PENUNTUT UMUM DAN 

PENUNTUTAN 

III  

 

 42 – 53 
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

Penuntut Umum 

Penuntutan 

Forum Previlegiatum 

Kesatu 

Kedua 

42 – 44  

45 – 53  

PENANGKAPAN, 

PENAHANAN, PENGGE-

LEDAHAN, BADAN, 

PEMASUKAN RUMAH 

PENYITAAN DAN 

PEMERIKSAAN SURAT 

Penangkapan 

Penahanan 

Penggeledahan 

Penyitaan 

Pemeriksaan Surat 

V 

 

 

 

 

 

 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

  16 – 49 

 

 

16 – 19 

20 – 31 

32 – 37 

38 – 46 

47 – 49 

PENANGKAPAN, 

PENAHANAN, 

PENGGELEDAHAN BADAN, 

PEMA-SUKAN RUMAH, 

INTERSEPSI, PENYITAAN, 

DAN SURAT  

Penangkapan 

Penahanan 

Penggeledahan 

Penyitaan 

intersepsi 

Pemeriksaan Surat 

IV  

 

 

 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 

 54 – 87 

 

 

 

54 – 57  

58 – 67 

68 – 73 

74 – 82 

83 – 84  

85 – 87  

TERSANGKA DAN 

TERDAKWA 

VI   50 – 68 HAK TERSANGKA DAN 

TERDAKWA 

V   88 – 

102 
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

BANTUAN HUKUM VII   69 – 74 BANTUAN HUKUM VI   103 -

108 

BERITA ACARA VIII   75 BERITA ACARA VII   109 

SUMPAH ATAU JANJI IX   76 SUMPAH ATAU JANJI VIII   110 

---------------------- --- --------- ---------- --------- HAKIM KOMISARIS 

Kewenangan 

Acara 

Syarat dan Tata cara 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

IX  

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

 111-

122 

111 

112-

114 

115-

122 

WEWENANG PENGADILAN 

UNTUK MENGADILI 

Praperadilan 

Pengadilan Negeri 

Pengadilan Tinggi 

Mahkamah Agung 

X  

 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

 77 – 88 

 

77 – 83 

84 – 86  

87 

88  

WEWENANG PENGADILAN 

UNTUK MENGADILI 

------ 

Pengadilan Negeri 

Pengadilan Tinggi 

Mahkamah Agung  

X  

 

 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

 123- 

 

 

123-

125 

126 
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

(mengatur batasan perkara 

yang bisa diajukan kasasi ke 

MA,) 

127 

KONEKSITAS XI   89 – 94  -------------------------------     

GANTI KERUGIAN DAN 

REHABILITASI 

Ganti Kerugian 

Rehabilitasi 

XII  

Kesatu 

Kedua 

 95 – 97 

95 – 96  

97 

GANTI KERUGIAN, 

REHABILITASI, DAN 

PUTUSAN PENGADILAN TTG 

GANTI KERUGIAN TRHDP 

KORBAN 

Ganti Kerugian 

Rehabilitasi 

Putusan Pengadilan 

Tentang Ganti Kerugian 

terhadap Korban 

XI  

 

 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

 128- 

 

 

128-

130 

131-

132 

133-

134 

 

PENGGABUNGAN PERKARA 

GUGATAN GANTI 

KERUGIAN 

XIII   98–

101  

--------------------------------- ----- ----- ------- ------ 
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

PENYIDIKAN 

Penyelidikan 

Penyidikan 

XIV  

Kesatu 

Kedua 

  

102-

105 

106-

136 

(lihat Bab II, dan tidak 

dikenal penyelidikan) 

------    

PENUNTUTAN XV   137-

144 

Lihat bab III ------    

PEMERIKSAAN DI SIDANG 

PENGADILAN 

Panggilan dan Dakwaan 

Memutus Sengketa mengenai 

Wewenang Mengadili 

Acara pemeriksaan Biasa 

Pembuktian dan Putusan 

dalam Acara Pemeriksaan 

Biasa 

Acara Pemeriksaan Singkat 

XVI  

Kesatu 

Kedua 

 

Ketiga 

Keempat 

 

Kelima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145-

232 

145-

146 

147-

151 

 

152-

182 

183-

PEMERIKSAAN DI SIDANG 

PENGAD. 

Panggilan dan Dakwaan 

Memutus Sengketa mengenai 

Wewenang Mengadili 

Acara Pemeriksaan Biasa 

Pembuktian dan Putusan 

 

Acara Pemeriksaan Singkat 

Jalur Khusus 

XII  

Kesatu 

Kedua 

 

Ketiga 

Keempat 

 

Kelima 

Keenam 

Ketujuh 

 135-

227 

135-

136 

137-

141 

 

142-

173 

174-
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

------------------------------- 

--------------------------------- 

Acara Pemeriksaan Cepat 

Acara Pemeriksaan 

Tindak Pidana Ringan 

Acara Pemeriksaan 

Perkara Pelanggaran Lalu 

Lintas  

Pelbagai Ketentuan 

Keenam 

 

 

Ketujuh 

 

1 

2 

202 

 

203-

204 

 

 

 

205-

216 

205-

210 

211-

216 

 

217-

232 

Saksi Mahkota 

 

Acara Pemeriksan Tindak 

Pidana Ringan 

Tata Tertib Persidangan 

 

--------------------- 

----------------------- 

 

Kedelap

an 

Kesembl

n 

 

 

197 

 

198-

198 

199 

200 

 

201-

210 

211-

227 

 

UPAYA HUKUM BIASA XVII   233- UPAYA HUKUM BIASA XIII   228-
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

Pemeriksaan Tingkat 

Banding 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi 

Kesatu 

Kedua 

258 

233-

243 

244-

258 

Pemeriksaan Tingkat 

Banding 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi 

Kesatu 

Kedua 

255 

228-

239 

240-

255 

UPAYA HUKUM LUAR 

BIASA 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi 

Demi Kepentingan Hukum 

Peninjauan Kembali Putusan 

Pengadilan Yang Telah 

Memperoleh Kekuatan 

Hukum Tetap 

XVII

I 

 

Kesatu 

 

Kedua 

 259-

269 

259-

262 

 

263-

269 

UPAYA HUKUM LUAR 

BIASA 

Pemeriksaan Tingkat Kasasi 

Demi Kepentingan Hukum 

Peninjauan Kembali Putusan 

Pengadilan Yang Telah 

Memperoleh Kekuatan 

Hukum Tetap  

(juga mengatur tentang 

putusan PK yang tidak boleh 

diajukan PK lagi dan berapa 

kali PK boleh diajukan, yang 

XIV  

Kesatu 

 

Kedua 

 256-

267 

256-

259 

 

260-

267 
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URAIAN KUHAP URAIAN RUU-HAP 

BAB BAGIAN PRGRAF PASAL  BAB BAGIAN PRGRA

F 

PASAL 

dapat mengajukan PK hanya 

terpidana atau ditiadakan 

sama sekali) 

PELAKSANAAN PUTUSAN 

PENGADILAN 

XIX   270-

276 

PELAKSANAAN PTSAN 

PENGADILAN 

XV   268-

274 

PENGAWASAN DAN 

PENGAMATAN 

PELAKSANAAN PUTUSAN 

PENGADILAN 

XX   277-

283 

PENGAWASAN DAN 

PENGAMATAN 

PELAKSANAAN PTSAN 

PENGADILAN 

XVI   275-

281 

KETENTUAN PERALIHAN XXI   284 KETENTUAN PERALIHAN XVII   282-

283 

KETENTUAN PENUTUP XXII   285-

286 

KETENTUAN PENUTUP XVII

I 

  284-

286 
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B. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20 ternyata 

sangat cepat pada semua bidang. Pada abad ini dunia telah memasuki abad 

teknologi informasi, sehingga dunia terasa menyempit karena peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada bagian dunia lain yang jaraknya ribuan kilometer dapat disaksikan 

pada tempat lain secara bersamaan. Perkembangan tersebut terutama di bidang 

ekonomi, keuangan dan perdagangan memberi dampak pula terhadap 

perkembangan bidang hukum. Tidak ada satu negarapun yang dapat menutup diri 

rapat-rapat negaranya terhadap perubahan-perubahan  tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan hubungan kemasyarakatan di  

dunia internasional juga sangat pesat, ditandai dengan lahirnya berbagi konvensi 

internasional yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan yang perlu diikuti 

oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Konvensi-kovensi 

internasional yang berkaitan dengan keberadaan KUHAP telah banyak yang 

diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi internasional tentang International Criminal 

Court, United Nations Actions Against Corruption, International Convention Against 

Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), merupakan 

konvensi-konvensi yang berkatan langsung dengan hukum acara pidana dan 

konvensi-konvensi tersebut lahir sesudah adanya KUHAP tahun 1981. 

Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut terdapat 

kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam konvensi. Sebagai contoh, 

dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) terdapat ketentuan yang 

berkiatan dengan hukum acara pidana, misalnya tentang hak-hak tersangka dan 

ketentuan penahanan yang diperketat. Sedangkan dalam KUHAP masa penahanan 
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20 hari dinilai terlalu lama dan bertentangan dengan International Convention Civil 

and Politic Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, KUHAP 

yang sudah berusia lebih dari seperempat abad juga perlu diperbarui agar sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

masyarakat dan perkembangan ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan 

dengan hukum acara pidana.  

B.1. PENYIDIKAN  

B.1.1. “Law Enforcement” Dalam Proses Penyidikan 

Istilah “penyidikan” sinonim dengan “pengusutan” yang merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda “Usporing” atau dalam bahasa Inggrinya 

“Investigation”. Istilah penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah 

yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas KUHAP menyusul menggunakan 

istilah itu sebagai “istilah baru”, sebagaimana dalam pasal 1 butir 2, bahwa 

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya”. 

Berpijak pada rumusan pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, 

bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik 

untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dari kalimat “membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, 

rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan 

tugas penyidikan. 
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Dengan membahas mengenai pemberlakuan (pelaksanaan) suatu 

perundang-undangan  (KUHAP) berarti berusaha mengaktualisasikan tentang 

penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri. Oleh karena itu perlu diketahui 

faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi upaya pelaksanaan 

undang-undang. Suatu pelaksanaan perundang-undangan bukanlah merupakan 

kegiatan yang bersifat independent, misalnya menggantungkan kekuatan 

normatifnya semata, melainkan didukung oleh kekuatan-kekuatan eksternal. 

B.1.2. Pihak-pihak yang Terlibat Penyidikan 

Sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa dalam rangka law 

enforcement dibutuhkan faktor-faktor yang mendukungnya. Tingkat kualitas 

subjek, integritas moral, kompetensi yang tinggi dan unifikasi nilai-nilai 

merupakan muatan yang menentukan esensi faktor-faktor itu. Salah satu faktor 

yang amat menentukan terhadap law enforcement adalah pelaku-pelaku yang 

sudah “digariskan” menanganinya atau “ditangani”. 

Tinggi-rendah perang seseorang dan kompetensinya yang dimobilitaskan 

atas perkara hukum memberikan pengaruh terhadap kualitas penyelesaian 

akhir. Ada pihak yang berusaha menegakkan idealisme yuridis sebagai mana 

yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan tidak bersifat fleksibel atau 

terbatas sesuai dengan patokan legalitas, ada pihak yang berani mengadopsi 

nilai-nilai sosio-kultural menjadi muatan dalam pertimbangan, pelaksanaan dan 

“daya kerja hukum” dan ada pihak yang berusaha “menjegal” atau menghalangi 

jalannya penyelesaian perkara dan menaifkan agar perkara hukum yang 

ditangani dan melibatkan dirinya dapat tertunda dan keluar dari 
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proporsionalitas, di samping ada pihak yang tetap bertahan dan berusaha 

mengaktualisasikan nilai-nilai yuridis. 

Dipahami dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, maka dapat 

diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan meliputi, 

penyidik, tersangka, penasihat hukum dan pihak lain yang diperlukan. Jika 

mengacu pada pasal 56 ayat (1) KUHAP hanyalah penyidik, tersangka dan 

penasihat hukum. 

1. Penyidik, kewajiban dan Kompetensinya 

Berpijak pada KUHAP telah ditentukan bahwa Polri merupakan 

instansi penyidik utama, artinya secara prinsipil Polri yang dibebani tugas 

kewajiban melakukan penyidikan. Adapun yang menjadi kewajiban dan 

kompetensi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kepolisian sebagai berikut: 

Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat 

Kemudian berdasarkan Pasal 14, disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  
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b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f.  melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

h.  menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
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l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dari a sampai l tersebut merupakan tugas ayang berat dan mulia bagi 

Polri, karena ia harus menjadi sosok yang “hidup”, agen layanan sosial (social 

service) dan sekaligus menjadi pelindung (protector) atas kehidupan 

masyarakat dari kemungkinan ancaman distabilitas. Polri dibebani amanat 

sosial-yuridis yang tidak ringan, karena tugasnya menyangkut kepentingan-

kepentingan masyarakat yang vital. 

Sedangkan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13, 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, maka 

Kepolisian Negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam Pasal 16 

sebagaimana berikut:  

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk : 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
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g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

h. mengadakan penghentian penyidikan; 

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

e. menghormati hak asasi manusia 
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Sub a sampai l menurut ketentuan dalam KUHAP dan atau peraturan 

negara dengan senantiasa mengindahkan norma keagamaan, 

perikemanusian, kesopanan dan kesusilaan. 

Lebih lanjut KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi 

kepolisian negara sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana 

materiil, sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP sebagai 

berikut: 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, karena 

kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

d. melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

h.  mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentiaan penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
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Berdasarkan uraian (perincian) mengenai kewajiban dan kompetensi 

penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, 

ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, 

di samping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan 

nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, 

termasuk sikap sengaja “memprogram’ kekeliruan dan kesalahan akan 

mengundang akibat negatif yang cukup makro, baik secara yuridis, sosio-

kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan. 

“Fatalisme” akan menjadi milik KUHAP jika memang idealisme yang 

sudah diformulasikannya “dikorbankan” demi vested interest yang berkiblat 

pada “penyelamatan” kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang 

dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan, dan 

bukan penyelidikan. Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-

undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, 

namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan 

oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 

(5) KUHAP: yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian 

tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
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Maka, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan 

berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang 

sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta 

laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah 

penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu 

sejak dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang 

ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.  

Istilah penyelidikan dan penyidikan sendiri sebenarnya berasal dari 

kata yang sama, yaitu sidik, yang artinya terang. Oleh karenanya, penyidikan 

dimaksudkan untuk membuat terang atas suatu peristiwa pidana, yang 

dalam bahasa Inggris disebut investigation, dalam bahasa Belanda disebut 

opsporing. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 membedakan makna 

penyelidikan dan penyidikan36. Status kasus pada tahap penyelidikan dan 

penyidikan seringkali membuat masyarakat bingung. Bahkan tidak jarang 

terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan polisi sendiri 

mengenai status suatu kasus, apakah masih dalam tahap penyidikan atau 

penyelidikan. 37 

 

                                                        
36 Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 

cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku 
tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-
amati.  

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 
37 Adrianus Meliala, ‘Beda Penyelidikan dan Penyidikan’, http://www.ahmadheryawan.com/opini-

media/hukum/2864-beda-penyelidikan-dan-penyidikan.html 
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2. Tersangka dan Hak-haknya 

Salah satu idealisme perundang-undangan dibuat adalah 

diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Hukum dibuat bukan untuk 

membebani, menyusahkan, memperdaya, menginferiorismekan, 

menestapakan dan meresahkan masyarakat, baik dari aspek fisik, material 

maupun psikologis, melainkan diorientasikan untuk “menyelamatkan” 

masyarakat dari praktik-praktik dishumanisme, pelanggaran terhadap 

human right dan memperbarui cara pandang dan pola hidup masyarakat 

(social of life style). 

Salah seorang pemegang hak yang memperoleh proteksi yuridis 

dalam KUHAP adalah tersangka. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam 

pemeriksaan pendahuluan ini yang harus dilaksanakan atau ditegakkan oleh 

penyidik. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya tersangka 

mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia pada umumnya. Hanya 

karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-haknya dengan 

sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu 

(Djoko Prakoso, 1987: 5)”. Oleh karena itu seseorang yang oleh suatu sebab 

secara “kebetulan” (misalnya kemiripan wajah/sosok pelaku) diberi 

kedudukan sebagai tersangka, haruslah benar-benar dijamin untuk dapat 

memperoleh perlindungan setinggi-tingginya atas hak-haknya, sebab ia ini 

masih menjadi “korban” dugaan dan bukti permulaan. Dalam pasal 1 butir 15 

sudah disebutkan, “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku 

tindak pidana”. 
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Dalam Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah 

tersangka dan terdakwa. namun hanya menggunakan satu istilah saja, yaitu 

“Verdachte”. Akan tetapi dibedakan pengertian “Verdachte” sebelum 

penuntutan dan “Verdachte” sesudah penuntutan (Andi Hamzah, 1987 : 57). 

Sedangkan pengertiannya sama dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. 

Andi Hamzah memberikan catatan mengenai pengertian tersangka, 

bahwa: “pada definisi tersebut (KUHAP), terdapat kata-kata “karena 

perbuatannya atau keadaannya”. Untuk ini penulis berpendapat bahwa itu 

kurang tepat, karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan 

tersangka sebelumnya, padahal inilah yang disidik (Andi Hamzah, 1987 : 59). 

Hak priviles yang dimiliki tersangka adalah perlindungan dari 

stigmatisasi praduga bersalah oleh “praduga tak bersalah” (presumption of 

innocence), artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 

atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Berpijak pada asas tersebut memberikan pengertian, bahwa tersangka 

itu punya kedudukan “wajib” dianggap sebagai subjek hukum dan bukan 

objek hukum, artinya ia baru terlibat dalam sistem yang berusaha 

“memperjelas” eksistensi dirinya. Ia belumlah sebagai pelaku suatu tindak 

kriminal, melainkan masih dikatagorikan sebagai sosok awal yang patut 

dijadikan referensi atau sumber keterangan asas suatu tindak kriminil, 

sehingga tidak boleh “dikorbankan” dalam praduga bersalah. 
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Hak tersangka redaksional termuat dalam rangkaian kata-kata: 

“tersangka atau terdakwa berhak” yang diatur dalam pasal 50-68 KUHAP, 

yang meliputi: 

a. hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik (pasal 50 ayat 

1). Secara a contrario pasal ini bermuatan normatif-imperatif kepada 

penyidik, bahwa penyidik dilarang menunda-nunda pemeriksaan 

perkara; 

b. hak untuk segera memajukan perkaranya ke pengadilan (pasal 50 ayat 2); 

Jika penanganan perkara pada tahap penyidikan sudah dinilai “cukup”, 

maka lebih baik segera dimajukan ke pengadilan, tanpa perlu menunggu 

masa tahanan “menjelang habis”; 

c. hak untuk segera diberitahukan dengan jelas terhadap apa yang 

dipersangkakan kepadanya (pasal 51 sub a). Pasal ini menuntut penegak 

hukum agar tidak memperlakukan tersangka sebagai pihak yang 

“dibodohi” atau tidak boleh menganggap tersangka sebagai pihak yang 

tidak perlu “dimelekkan” secara yuridis; 

d. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 

52). Penyidik tidak boleh “mempermak” tersangka untuk kepentingan 

pemeriksaan, artinya harus membiarkan tersangka memberikan 

keterangan-keterangan atau tanpa adanya unsur pemaksaan dan pressure 

baik fisik maupun psikis; 

e. hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada 

setiap tingkat pemeriksaan dan berhak pula untuk memilih sendiri 

penasihat hukum (pasal 54 dan 55); 
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f. hak untuk mendapatkan juru bahasa/penterjemah (pasal 53 ayat 1); 

g. hak untuk mendapatkan nasihat dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh 

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi 

tersangka yang diancam pidana mati, pidana penjara lima belas tahun 

atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima 

tahun atau lebih dengan cuma-cuma (pasal 65); 

h. hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, bagi tersangka yang 

dikenakan penahanan (pasal 57 ayat 1); 

i. hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi yang berkebangsaan 

asing (pasal 57 ayat 2); 

j. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 

(pasal 58); 

k. hak untuk diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya (pasal 

59). Seringkali terjadi pemberitahuan kepada keluarga ini terlambat; 

l. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya 

(pasal 60 dan 61); 

m. hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan 

sanak keluarganya (pasal 62); 

n. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 

64); 

o. hak untuk mengajukan saksi ahli yang a de charge (pasal 65); 

p. hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 680). 

Di samping hak-hak yang telah tersebut, masih ada jaminan proteksi 

atas hak-hak tersangka yang berkaitan dengan penahanan, penggeledahan, 
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penyitaan barang dan lainnya. Disinilah penyidik dituntut harus “melek” atas 

kompetensinya kepada hak-hak tersangka. Banyaknya hak-hak tersangka 

yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh penyidik ini sebagai manifestasi 

normatif, bahwa tersangka memiliki kedudukan yuridis yang cukup kuat. 

Dengan dijaminnya perlindungan akan kedudukan tersangka dalam 

semua tingkat pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem 

akusatoir, artinya KUHAP menempatkan seorang tersangka sebagai subjek 

hukum dengan segala hak yang melekat padanya, misalnya dalam masalah 

bantuan hukum, bahwa sejak pemeriksaan dimulai tersangka sudah berhak 

untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan atau jawaban-

jawaban atas pertanyaan penyidik secara bebas, menghubungi keluarganya, 

mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya. Tersangka tidak boleh 

diperlakukan sebagai objek hukum atau “keranjang”untuk pelemparan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Kompetensi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum 

dalam proses penyidikan ditentukan pasal 69 KUHAP, bahwa “penasihat 

hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan 

pada semua tingkat pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam 

undang-undang ini”. Ketentuan yuridis ini memberikan peluang atau gerak 

leluasa kepada penasihat hukum untuk menjalankan tugas atau 

pekerjaannya. 

Mobilitas penasihat hukum yang diberi tempat leluasa tersebut 

merupakan perkembangan baru dalam sistem hukum Indonesia (KUHAP), 

mengingat HIR (hukum acara pidana lama) tidak mengenal adanya 
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kompetensi penasihat hukum dan bantuan hukum ditingkat pemeriksaan 

pendahuluan (penyidikan). 

Sementara itu mengenai tata cara penasihat hukum dalam 

memberikan bantuannya kepada tersangka sudah diatur dalam KUHAP Bab 

VII tentang Bantuan Hukum (pasal 70 sampai dengan pasal 74). Untuk 

kepentingan pembelaan bagi tersangka, maka penasihat hukum berhak 

menghubungi tersangka di semua tingkat pemeriksaan. Interaksi tersangka 

dengan penasihat hukumnya ini diawasi oleh penyidik. Penasihat hukum 

dapat pula memperoleh berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik untuk 

kepentingan pembelaan. Pelarangan terhadap penasihat hukum yang hendak 

menemui tersangka merupakan pelanggaran hak, kecuali penasihat hukum 

terbukti menyalahgunakan wewenang. Hadirnya pembela dalam 

pemeriksaan pendahuluan hendaknya tidak menghambat pemeriksaan. 

Pasal 115 KUHAP dengan tegas memberikan pemahaman tentang 

kehadiran penasihat hukum pada saat trsangka diperiksa penyidik. Pasal ini 

menegaskan bahwa: 

(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 

tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya 

pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. 

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamaan Negara penasihat hukum 

dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat  mendengar 

pemeriksaan terhadap tersangka. 

Dua doktrin ini sering dikenal dengan : 

1. Within seight within hearing 
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2. Within seight without hearing. 

Keberadaan penasihat hukum, pada saat proses ni adalah pasip, dan 

baru aktif di depan pemeriksaan persidangan. 

Bagi penyidik, kehadiran penasihat hukum merupakan manifestasi 

pengawasan langsung terhadap jati dirinya dalam memobilitaskan kewajiban 

dan kompetensinya, artinya sudahkah penyidik menjalankan tugas sesuai 

dengan prosedur (aturan main) dan sekaligus mempedulikan eksistensi 

human right. Jika masih banyak penyidik yeng melakukan pemberdayaan 

atas human right ketika berlangsung penyidikan, maka kiblat kompetensinya 

masih bernafaskan praktik penyidikan hukum kolonialisme. Oleh karenanya 

kehadiran penasihat hukum hendaknya dijadikan sebagai pendorong untuk 

meningkatkan profesionalisme penyidikan, membangun integritas moral dan 

menumbuhkan kredibilitas yang lebih besar terhadap masyarakat. 

Sudah seharusnya apabila setiap penyidik bertanya dalam hati dengan 

meminjam kata-kata Bismar Siregar, “mampukah sudah aku mengandalkan 

keterampilanku, bahwa kebenaran itu tetap kebenaran walaupun diusahakan 

ditutup-tutupinya. Sebaliknya bahwa kebatilan itu tetap kebatilan walaupun 

diusahakan untuk menyembunyikan” (Riduan Syahrani, 1983 : 51). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasihat 

hukum dalam proses penyidikan dapat menjadi protector atas human right 

dan sebagai kontrol dan koreksi atas tugas-tugas penyidikan. 

B.1.3. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban 

Dalam Pasal 32 dan 33 UN Convention Against Corruption pada tahun 

2003 disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan 
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perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau 

intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. 

Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin tercapainya due process of 

law. Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum 

acara pidana. Hal ini tidak saja berkaitan dengan tersangka/terdakwa, namun 

juga dengan saksi dan korban. Dikemukakan oleh Tobias dan Peterson, bahwa 

unsur-unsur minimal dari due process itu adalah: hearing, counsel, defense, 

evidence and a fair and impartial court38. 

Adalah wajar jika proses hukum yang adil (due process of law) 

diterapkan terhadap tersangka/terdakwa, karena kondisi yang dihadapi 

adalah: pihak yang melawan hukum berhadapan dengan aparat hukum yang 

diberi kewenangan oleh negara untuk menindak. Sehingga tidak jarang terjadi 

tindakan yang sewenang-wenang terhadap si ’melawan hukum’ oleh aparat 

hukum itu sendiri. Namun kepedulian due process hukum of law terhadap 

tersengka/terdakwa tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak pihak 

lain yang juga terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu saksi dan korban. 

Apalagi kedudukan saksi dan korban dalam proses peradilan sangat 

menentukan dalam mengungkap kasus tindak pidana yang sedang diproses. 

 Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan 

kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus 

dilindungi baik dari pihak tersengka/terdakwa, saksi dan korban 

mendapatkan porsi yang seimbang.  

                                                        
38 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Lembaga 

Kriminologi UI, 1994), h. 27. 
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Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, yang dengan 

demikian menggambarkan urgensinya perlindungan terhadap saksi dan 

korban. 

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, saksi merupakan alat bukti utama. 

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu 

perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses 

peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus 

diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar 

berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, 

di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya dipengadilan, keterangan saksi 

sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau 

tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat 

besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya belum mendapat 

perhatian yang memadai dari KUHAP, sehingga berakibat kurangnya 

kepedulian dari masyarakat maupun penegak hukum. Berbeda dengan 

kepedulian terhadap kepentingan  tersangka/terdakwa dalam KUHAP yang 

secara khusus diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP39, tidak demikian 

dengan perlindungan saksi dan korban yang sangat langka dalam KUHAP. 

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, 

tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci 

dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi dan korban hanya ada 

                                                        
39 Bab Tersangka dan Terdakwa, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68  dan sebagian dari Bab Bantuan 

Hukum KUHAP, serta hukum positif lainnya seperti, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM. 
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beberapa pasal dalam KUHAP yangn memberikan hak pada saksi tetapi 

pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak 

yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak 

tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi. 

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak 

pada saksi, yaitu pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi 

harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu di mana hak saksi untuk 

memperoleh pengganti biaya setelah hadir memenuhi penggilan di semua 

tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ketiadaan 

dana.  

Dari pembahasan kedua sub bab di atas, tergambar bahwa 

perlindungan hak bagi saksi dan korban merupakan hal urgen untuk 

dilaksanakan. Maka sudah menjadi tugas kita semua, terutama aparat penegak 

hukum maupun dari lapisan masyarakat untuk melaksanakan UU PSK yang 

telah berlaku, sedangkan beberapa hal yang menjadi kekuarangan dalam UU 

ini akan terus dikaji dan diupayakan penyempurnaannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama. 

Undang-Undang PSK belum memberikan aturan yang tegas dan 

spesifik mengenai bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan 

korban pada proses peradilan pidana. 

Bab II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban belum 

memberikan ketentuan yang memadai terhadap perlindungan itu sendiri. 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PSK menyebutkan bahwa saksi dan korban 

berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
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bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya Pasal ini hingga Pasal 6 

berbicara mengenai hak-hak saksi dan korban secara umum. Sedangkan 

bentuk perlindungannya belum dituangkan dalam ketentuan yang tegas. 

Ketentauan Undang-Undang PSK menyerahkan sepenuhnya kepada 

anggota LPSK mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban. 

Agar ketentuan pada Pasal 5 dan 6 dapat diimplementasikan secara tegas dan 

lugas oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), maka dapat 

dibentuk aturan teknis yang khusus menuangkan ketentuan tentang bentuk, 

prosedur dan teknis pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam 

proses peradilan pidana, yang dimulai dengan menyusun konsep system 

perlindungan bagi saksi dan korban.  

Di antara ketentuan yang ada dalam Statua Roma mengenai 

perlindungan saksi dan korban adalah dalam pasal 68 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa, mahkamah harus mengambil tindakan secukupnya untuk 

melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan 

privasi para korban dan saksi. Sedangkan ayat (2) secara khusus mengatur 

tentang model pemeriksaan kesaksian. Dinyatakan di sini bahwa sebagai 

suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang 

ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh), kamar-kamar 

mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat 

melakukan sebagian in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti 

dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Ayat berikutnya, 

menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban, maka pandangan dan 
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perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap 

pemeriksaan yang ditetapkan oleh mahkamah dengan cara yang tidak 

merugikan dan dalam persidangan yang adil dan tidak memihak. 

Pasal 69 (tentang bukti) ayat (2), menyebutkan bahwa suatu sidang 

bisa mengizinkan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannya secara viva 

voce (lisan) di hadapan Mahkamah dengan menggunakan media teknologi 

audio atau video, dengan asumsi bahwa teknologi semacam itu bisa 

memudahkan saksi untuk diperiksa oleh Jaksa Penuntut. 

Pasal 87 menjelaskan mengenai tindakan-tindakan perlindungan, 

misalnya, sidang dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan untuk 

melindungi korban, saksi atau orang lain yang berada dalam posisi riskan 

berkaitan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan mengikuti 

ketentuan pasal 68, ayat 1 dan 2. Sidang juga dapat mengadakan acara dengar 

pendapat, yang harus dilaksanakan secara in camera (rahasia) antara 

penyampai pendapat dengan Sidang yang bersangkutan. 

Dengan telah diratifikasinya Convention Against Corruption dan telah 

lahirnya UU tentang LPSK, maka dalam RUU KUHAP perlu dicantumkan 

ketentuan umum mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. 

B.1.4. Konsep Penyidik Tunggal 

Dalam membaca hukum acara pidana di Indonesia tidak cukup dengan 

melihat pasal-pasal yang ada dalam KUHAP, tetapi perlu dilengkapi dengan 

membaca peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sebagai contoh, tentang 

pendengaran saksi-saksi baik a charge maupun a de charge. KUHAP 

menentukan bahwa dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun 
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yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan 

perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau 

penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya 

putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut 

{vide, Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP}. Akan tetapi atas materi yang sama, 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1985 tentang seleksi 

terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan 

mengatur secara berbeda, yakni dinyatakan “hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk 

hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk 

memeriksa semua saksi yang ada di dalam berkas perkara”. Kata “wajib” 

dalam KUHAP telah berubah dalam praktik menjadi “secara bijaksana 

melakukan seleksi”. Dalam praktik peradilan di Indonesia justru ketentuan 

SEMA tersebut lebih ditaati dari pada  KUHAP. 

Sesuai dengan konsep diferensiasi fungsional, KUHAP mengandung 

konsep bahwa Polisi adalah sebagai Penyidik Tunggal. Akan tetapi dalam 

perkembangannya dengan lahirnya beberapa undang-undang yang datang 

kemudian seperti: Undang-undang Kejaksaan, Kepabeanan, Zona Ekonomi 

Eksklusif; agaknya telah menaifkan konsep penyidik tunggal tersebut. KUHAP 

ke depan harus mampu menentukan apa yang dimaksud dengan Polisi sebagai 

penyidik tunggal atau memang konsep penyidik tunggal tidak akan digunakan 

lagi. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan Pasal 27 ayat (1) butir d Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan ditentukan bahwa 
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“Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara 

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan”. Selanjutnya dalam Undang-undang Kejaksaan 

Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang {vide Pasal 30 ayat (1) butir d}” dan melengkapi 

berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan 

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan {vide Pasal 30 ayat (1) butir 

e}”. Kemudian, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan ditentukan bahwa kewenangan melakukan penyidikan adalah 

pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hasil 

penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP.  

Selanjutnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditentukan bahwa (1) penyidik adalah 

Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL); (2) penuntut 

umum adalah Jaksa; (3) pengadilan yang berwenang adalah sesuai dengan 

locus delicti di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang. 

Dengan demikian, Hukum Acara Pidana Indonesia tersebar mulai dari KUHAP 

sampai dengan peraturan-peraturan pelaksana.lainnya, oleh karena itu 

membaca ketentuan KUHAP harus dibaca secara lengkap agar dapat berjalan 

efektif sekaligus dengan peraturan-peraturan pelaksana yang kemudian 

diterbitkan oleh aparatur penegak hukum itu. 

 Suatu asas dapat ditemukan secara eksplisit tertulis dan implisit dalam 

suatu undang-undang. Asas biasanya ditempatkan dalam bagian awal suatu 
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perundang-undangan mendahului pasal-pasalnya, disebut dengan ketentuan 

umum. Tetapi dalam KUHAP selain ada tentang ketentuan umum, juga asas-

asas tersebut secara eksplisit ditempatkan dalam bagian penjelasan umum. 

Pengertian asas itu sendiri adalah a fundamental truth or doctrine, dan asas itu 

akan menjadi acuan dalam elaborasi dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum 

yang termaktub dalam pasal-pasal perundang-undangan.  

B.1.5. Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum 

Masalah yang paling sulit dipecahkan ialah hubungan penyidik dan 

penuntut umum, karena sudah mendalam pendapat yang memisahkan secara 

tajam antara penyidikan dan penuntutan sebagai sambungan domino, padahal 

dalam sistem peradilan terpadu antara penyidikan dan penuntutan harus 

bersambung kait-mengait sebagai mata rantai. Walaupun perkara telah 

diterima oleh penuntut umum, bahkan telah dimulai persidangan, dalam 

sistem peradilan terpadu penuntut umum masih dapat meminta kepada 

penyidik untuk menambah penyidikan demi sukses penuntutannya di siding 

pengadilan. Apalagi selaras denga sistem ini telah dicantumkan dalam 

Rancangan, bahwa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya 

dalam siding pengadilan masih dapat meminta pemanggilan saksi dan/atau 

ahli baru. Sistem pemeriksaan yang bersifat adversarial di bidang pengadilan 

memaksa penuntut  umum dan penyidik bekerjasama erat sama dengan 

terdakwa yang bekerjasama erat dengan penasihat hukumnya. Apabila 

penyidik tidak dapat bekerjasama dengan penuntut umum maka sangat 

menyulitkan penuntut umum mengahdapi penasihat hukum terdakwa di 
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sidang pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang berimbang dan pertanyaan 

silang (cross examination). 

Jadi, yang dapat diatur ialah sejak dimulainya penyidikan, harus sudah 

terjadi konsultasi antara penyidik dan penuntut umum terutama perkara 

serius (Rancangan KUHP mematok perkara serius ialah perkara yang diancam 

dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih). 

Di Nederland jaksa yang ada di kejaksaan negeri dibagi atas zona 

selaras dengan penyidik yang ada pada setiap zona (di Indonesia Polsek) 

dapat langsung berkonsultasi dengan jaksa di zona tersebut. Di dalam 

Rancangan akan diatur Peraturan Pemerintah tentang adanya jaksa khusus 

untuk setiap zona tersebut. 

Oleh karena prapenuntutan dihapus dalam Rancangan KUHAP, maka 

penyidikan dan penututan menjadi bersambung tidak seperti sambungan 

domino tetapi seperti sambungan mata rantai. 

Untuk mencegah mondar-mondirnya berkas perkara antara penyidik 

dan penuntut umum, maka harus diberi jangka waktu kedua pihak untuk 

menelaah berkas perkara. Mestinya berkas perkara rangkap dua, yang jika 

penuntut umum mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi, masih 

ada satu berkas yang ada ditanganya dan pabila berkas yang dikembalikan 

kepenyidik itu tidak muncul lagi dalam jangka waktu yang ditentuan, maka 

penuntut umum sendiri dapat menambah pemeriksaan berdasarkan berkas 

yang sudah ada di tangannya. 
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B.1.6. Masa Penahanan 

Karena Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, maka tidak bisa diingkari 

lagi, harus diakomodasi dalam RUU HAP. Sebagai negara yang telah 

meratifikasi konvensi-konvensi tersebut terdapat kewajiban untuk mengikuti 

ketentuan yang diatur dalam konvensi. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

dalam kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) terdapat ketentuan 

yang berkiatan dengan hukum acara pidana, misalnya tentang hak-hak 

tersangka dan ketentuan penahanan yang diperketat. Berhubungan dengan 

hal tersebut ada Negara-negara yang membuat KUHAP baru untuk mengikuti 

kovensi ntara lain : Italia, Rusia, Lithuania dan lain sebagainya. Ketentuan 

tentang penahanan dalam ICCPR misalanya, tentang penahanan yang 

dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera di bawa kepada 

hakim. Amerika Serikat menafsirkan segera mungkin adalah dua kali dua 

puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama 5 (lima) hari atau 

1 (satu) hari penangkapan dan 4 (empat) hari penahanan. Sedangkan dalam 

KUHAP masa penahanan masih menggunakan waktu hingga 20. Jika 

mengikuti ICCPR hal ini harus diperbaiki.  

B.1.7. Tidak Adanya Kepastian dan Ketepatan Administrasi Surat 

Penahanan Berikut Perpanjangan Serta Pengeluaran Seseorang Dari 

Tahanan LP 

Seringkali seseorang tahanan LP terlambat memperoleh surat mengenai 

status penahanannya apakah diperpanjang status tahanan mereka, ditangguhkan 

bila mereka adalah tahanan titipan karena tidak tertibnya administrasi 

penahanan. Tidak jarang pula orang yang divonis dan masa penahanan habis 
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bersamaan dengan jatuhnya vonis masih harus berhadapan dengan administrasi 

penghitungan masa penahanan dari lapas yang kemungkinan berbeda kalender 

masa perhitungannya dan pembenan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh 

terdakwa/terpidana dengan alasan melebihi. Jatah yang menjadi tanggungan 

negara. Terpidana seringkali dimintai sumbangan-sumbangan untuk membantu 

fasilitas lapas yang sulit dipertanggung jawabkan. 

B.1.8. Berita Acara Pemeriksaan Harus Diberikan Kepada Tersangka Atau 

Penasihat Hukumnya 

Ketentuan pasal 143 ayat (4) menentukan bahwa turunan surat 

pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau 

kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan 

dengan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Namun pada 

kenyataan sering terjadi berita acara pemeriksaan tidak diberikan kepada 

tersangka ataupun kepada penasihat hukumnya. Hal ini harus dipertegas, jika 

perlu disertai dengan sanksi jika tidak dilaksanakan, dalam RUU KUHAP. 

B.1.9. Potensi Pelanggaran KUHAP di Tingkat Penyidikan 

Pelanggaran adminsitrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan 

dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. 

Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti: 

a.  Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat 

hukum. Bila dikaji ketentuan pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas 

bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. 

Ketentuan pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan 

ancaman hukuman yang disangkakan. 
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Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah. 

b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu 

Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak 

memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak 

memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima 

tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan 

ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan 

menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang. 

c.  Penahanan Maksimal, Pemeriksaan Penyidikan Minimal 

Ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera 

mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke 

penuntut umum. 

Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi 

pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan 

kadangkala tersangka dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian 

seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan 

mengumpulkan bukti-bukti sering  menjadi alasan Pembenaran tindakan 

penyidik tersebut.  

d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge 

Ketentuan pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik 

untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge yang diperlukan 

tersangka dalam membela perkaranya. 
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Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap 

semua saksi tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi 

tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum. 

e. Pemeriksaan Saksi Dilarang Didampingi Penasihat Hukum 

Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya  

Pasal 69: 

Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau 

ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan 

dalam undang-undang ini. 

Pasal ini yang sering dimakna secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, 

boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasihat hukum sangat tergantung 

kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum 

bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. 

Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas 

pertanyaan dan jawaban saksi yang didampinginya. Tindakan penyidik yang 

tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, 

selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan 

pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian 

kepada seorang penasihat hukum.  

f. Pencabutan Surat Kuasa Secara Paksa Seringkali Penyidik Menyarankan atau 

Mempengaruhi Terperiksa Untuk Mencabut Surat Kuasa Padahal Penasihat 

Hukum Sudah Menjalankan Tugasnya Dengan Baik. 

Motivasinya macam-macam: 
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- Tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang 

nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa. 

B.1.10. Penyadapan 

Penyadapan diperkenalkan dalam rancangan, akan tetapi diberi 

persyaratan yang ketat. Pasal 83 ayat (1) RUU HAP berbunyi: “Penyadapan 

pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, 

kecuali dilakukan  terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana 

serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak 

dapat diungkap  jika tidak  dilakukan penyadapan”. 

Jadi, pada prinsipnya penyadapan dilarang. Penyadapan dengan 

demikian bersifat pengecualian. Tindak pidana serius dijelaskan dalam Pasal 

83 ayat (2) RUU HAP adalah tindak pidana: 

a. terhadap keamanan negara (Bab I Buku II KUHP); 

b. perampasan kemerdekaan/penculikan (Pasal 333 KUHP); 

c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); 

d. pemerasan (Pasal 368 KUHP); 

e. pengancaman (Pasal 368 KUHP); 

f. perdagangan orang; 

g. penyelundupan; 

h. korupsi; 

i. pencucian uang; 

j. pemalsuan uang; 

k. keimigrasian; 

l. mengenai bahan  peledak dan senjata api; 
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m. terorisme; 

n. pelanggaran berat HAM; 

o. psikotropika dan narkotika; dan 

p. pemerkosaan. 

Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik 

setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian, tidak ada 

kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. 

Pengecualian izin hakim komisaris dalam keadaan mendesak dibatasi dan 

tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum.  

 

B.2. PENUNTUTAN  

Untuk dapat memahami posisi penuntutan harus dipahami konsep 

magistature. Bahwa peradilan dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu sitting 

magistrate (Magistature assiss) dan standing magistrate (magistrature debout). 

Sitting magistrate merupakan yudikatif sedang standing magistrate dilaksanakan 

Jaksa Agung sebagai eksekutif. 

Kewenangan menuntut dan menyidik semua berasal dari Jaksa Agung dan 

kemudian didiskresikan ke berbagai lembaga maupun perorangan. Jadi harus 

dipahami bahwa penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, karenanya 

penyidikan itu harus merupakan kegiatan penyidikan, karenanya due process of 

law, lawful dan admissibility menjadi hal penting mengingat proses penuntutan 

di pengadilan. 

Demikian pula halnya dengan penelitian berkas yang dalam rancangan UU 

KUHAP dilakukan oleh Hakim Komisaris. Perlu dilihat bahwa dalam system yang 
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menganut Rechter Commisaries di Belanda dan Juge D’instruction di Perancis 

walaupun dilakukan oleh yang berstatus sebagai rechter/juge/hakim namun 

dilakukan oleh Jaksa yang memilih sebagai juge mengingat system pendidikan 

untuk menjadi hakim dan jaksa sama dilakukan di ecole national de la 

magistrature. Juga meningat perkara belum dilimpahkan ke pengadilan maka 

sebenarnya konsep dalam hakim komisaris tersebut masih masuk ke dalam 

tahapan pra penuntutan sehingga Jaksa Penuntut Umum lebih berperan. 

Perlu ditelaah lagi hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut 

umum, karena dengan kompartemen system maka seolah terpisah antara 

penyidikan dan penuntutan. Padahal penyidik sendiri atas kuasa dai Jaksa 

Penuntut Umum pun masih dapat melakukan penuntutan untuk tindak pidana 

ringan. Selain itu perlu dilihat penuntut yang ada di lembaga lain seperti di 

Oditurat Jenderal TNI dan KPK. 

Penuntut umum tidak mempunyai semacam para legal dalam system 

peradilan karena sebenarnya yang menjadi para legal adalah para penyidik. 

Kalau memang menghendaki system diferensi fungsional maka harus jelas tugas-

tugas yang memang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 

Untuk upaya hukum perlu ditegaskan mengenai asas equal arms sehingga 

jelas kedudukan jaksa penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali. Selain itu posisi Jaksa sebagai eksekutor harus diperkuat 

dalam konteks eksekusi, pelacakan dan pengembalian asset serta hubungannya 

dengan kebijakan pelaksanaan narapidana dan warga binaan. 

Dalam konteks pengembalian asset kalau menarik lebih ke depan harus di 

pilih mashab penyidikan, karena dalam RUU KUHAP masih menganut keadilan 
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retributive dan teknik penyidikan yang lebih in personam. Padahal untuk dalam 

konteks pengembalian asset perlu digunakan mashab proceed of crime dan 

selain menggunakan pendekatan in personam juga pendekatan in rem. 

Untuk kedudukan Jaksa Agung dalam konteks forum previlegatum perlu 

dicantumkan fungsi Jaksa Agung selain sebagai procureur general juga sebagai 

parquet general. 

B.2.1. Sistem Penuntutan Pidana  

Hal lain yang juga berubah ialah sistem penuntutan pidana. Sebagaimana 

diketahui di Nederland diikuti oleh Indonesia, penuntutan pidana dimonopoli 

oleh jaksa (di Nederland oleh oficier van justitie). Ini berarti jaksa adalah dominus 

litis perkara pidana. Dengan demikian, swasta tidak diberi hak untuk melakukan 

penuntutan sendiri langsung ke pengadilan sebagaimana halnya di Perancis, 

Belgia, Inggeris, Thailand dan RRC. Di negara-negara tersebut di samping 

penuntut umum pihak korban juga dapat langsung menuntut perkara pidana ke 

pengadilan yang disebut private prosecution, akan tetapi penuntutan pidana oleh 

korban ini biasanya dalam perkara ringan. 

Di Thailand, ada tiga macam jenis penuntutan, yaitu oleh penuntut umum 

(public prosecutor), swasta atau korban dan gabungan antara korban dan jaksa 

(joint prosecutors). 

Belum terpikirkan untuk memperkenalkan penuntutan oleh swasta atau 

korban dalam Rancangan KUHAP karena itu akan mengubah sistem  penuntutan 

secara menyeluruh. Sebenarnya penuntutan oleh korban sangat baik bagi para 

pencari keadilan, karena jika penyidik dan penuntut umum enggan atau “malas” 
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melakukan penyidikan dan penuntutan, maka pihak korban dapat langsung 

mencari keadilan ke pengadilan. 

Oleh karena Indonesia menganut asas oportunitas dalam penuntutan, 

sama dengan Nederland, Jepang, Korea, Israel dll., maka diperkenalkan 

penyelesaian cepat tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu semua jaksa dapat 

menyampingkan perkara jika: 

a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; 

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun; 

c. tindak pidana yang dilakukan diancam hanya dengan pidana denda; 

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun; 

dan/atau  

e. kerugian sudah diganti. 

Untuk orang yang berumur di atas 70 tahun perkaranya hanya dapat 

dihentikan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun (misalnya mengutil susu di supermarket). Ketentuan ini 

selaras dengan sistem peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Ketentuan 

seperti ini juga tercantum di dalam Pasal 25 KUHAP Rusia tahun 2003 . 

Ketentuan Rusia itu berjudul ”penyampingan perkara dengan alasan antara para 

pihak (tersangka dan korban) telah terjadi perdamaian dengan ganti kerugian”. 

Pasal 25 KUHAP Rusia berbunyi: 

“A count or procurator or an investigator, or an inquiry officer acting with the 

concent of a  procurator may, on the request of the victim or his legal 

guardian, disamiss criminal case against a person who is suspected or accused 
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of having commited a minor or moderately serious crime in cases in article 76 

of the Criminal Code of the Russian Federation and the person has reached a 

settlement with the victim and has compensated the victim for his loss”. 

Perlu diperhatikan, bahwa ada perbedaan antara penerapan asa 

oportunitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kejaksaan, karena 

hanya Jaksa Agung yang memutuskan penyampingan perkara demi kepentingan 

umum (termasuk perkara berat). Jadi, penyampingan perkara dalam bentuk itu 

benar-benar demi kepentingan umum. 

Di sini hanya perkara ringan dan ada ganti kerugian atau perdamaian 

antara korban. Misalnya dalam hal penghinaan, korban telah memberi maaf 

kepada tersangka, dalam hal pencurian yang nilainya kecil, sudah dibayar oleh 

tersangka dan umur tersangka sudah di atas 70 tahun. 

Bahkan, Rusia mengenai sistem pengakuan terdakwa atas semua 

dakwaan dan terdakwa mohon langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang 

pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pada ayat (1) 

berbunyi: Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum 

atau private prosecution (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui 

dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk 

memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusan yang 

ditetapkan dalam KUHAP Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. 

Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang  

ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada  keuntungan (bargain) jika seseorang 

mengaku. Ketentuan seperti itu belum diakomodasikan dalam Rancangan 

KUHAP karena merupakan hal baru samasekali yang tidak ditemui dalam KUHAP 
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negara lain, yang mungkin orang Indonesia menganggap ketentuan seperti itu 

terlalu canggih. 

Swedia yang menganut asas legalitas dalam penuntutan sebagai lawan 

asas oportunitas, namun mengenai jaksa dapat langsung menerapkan pidana 

yang bersifat ringan misalnya denda tanpa melalui pengadilan. Jadi, Swedia tidak 

menerapkan trias politika secara ketat karena jaksa dapat mengenakan sanksi 

tanpa melalui pengadilan.40 Dengan demikian, pengenaan sanksi ringan terhadap 

delik ringan tidak berkaitan dengan asas oportunitas, karena swedia menganut 

asas legalitas dalam penuntutan bukan asas oportunitas. Begitu juga dengan 

Norwegia yang menciptakan KUHAP baru pada tahun 1986, jaksa dapat 

menjatuhkan pidana tanpa persetujuan hakim yang disebut patale unnlatese41. 

Nederland telah menentukan, bahwa jaksa dapat menyampingkan perkara yang 

diancam dengan pidana tidak lebih dari enam tahun dengan pembayaran denda 

administratif. 

Pada pendahuluan telah dikemukakan akan dibentuknya hakim komisaris 

yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif. Hakim komisaris ini 

tidak persis sama dengan yang ada di Eropa. Seperti Rechter Commissaris di 

Nederland, juge d’instruction di Perancis, Giudice istructtore di Italia, 

Inschuhungsrchter di Jerman dan Magistrate (Negara bagian) dan judicial 

commissioner (federal) di Amerika Serikat. Hakim komisaris versi Rancangan 

KUHAP tidak melakukan penyidikan sebagaimana terjadi di Perancis. Di 

Indonesia karena penegak hukum selalu dicurigai, maka keputusan jaksa untuk 

tidak melakukan penuntunan sering dipermasalahkan. Sebaliknya di negara-

                                                        
40 Peter .P.J. Tak. (ed) Task and Powers of the prosecution services in the EU member states, hlm. 429 

dst. 
41 David Fogel, On doing less har, hlm. 237.  
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negara Eropa dan Amerika Utara justru masalah yang krusial ialah ketika jaksa 

memutuskan utuk menuntut terdakwa ke pengadilan, bukan ketika hendak 

menghentikan penuntutan. 

Oleh karena itu di Eropa dan Amerika dibentuk investigating judge atau 

investigating magistrate. Maksudnya ialah mengimbangi jaksa yang sangat 

dominan sebagai master of procedure atau dominus litis. Maksudnya ialah 

menyaring perkara-perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang akan 

diajukan oleh jaksa ke pengadilan. 

Dengan adanya lembaga penyaring disamping hakim (trial judge) maka 

dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang yaitu karena alasan pribadi 

atau alasan balas dendam, atau yang khusus Indonesia penuntut umum ingin 

dikatakan berhasil dengan sistem target. Penuntutan menurut cara itu disebut 

malice prosecution atau penyalahgunaan penuntutan (abuse of prosecution) yang 

tidak dapat dibenarkan oleh hakim. 

B.2.2. Tugas Penuntutan Oleh Jaksa  Dalam Kaitannya Dengan Asas 

Oportunitas   

Hukum, adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang-orang sebagai anggota masyarakat; sedangkan satu-satunya tujuan dari 

hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam 

masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan 

yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. 

Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang dan keguncangan 
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ini harus dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan pelbagai hubungan 

tertentu dalam masyarakat.42  

Dalam mengatur segala hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan suatu 

imbangan di antara pelbagai kepentingan; jangan sampai suatu kepentingan 

terlantar atau terlanggar di samping suatu kepentingan lain yang terlaksana 

tujuannya seluruhnya. Keseimbangan hanya akan terjadi apabila hukum yang 

mengaturnya itu dilaksanakan, dihormati, tidak dilanggar. Sedangkan 

pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh 

seseorang, sekelompok orang, atau oleh suatu badan hukum; yang dibuktikan 

oleh seorang penuntut umum adalah unsur-unsur yang ada dalam perumusan 

tindak pidana yang disangkakan. 

Salah satu masalah hukum yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan 

kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam 

rangka penunaian tugas Penuntut Umum untuk mempertahankan ketertiban 

hukum adalah, kebijaksanaan di dalam melaksanakan kewenangan penuntutan 

pidana. Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi 

wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut 

Penuntut Umum. Di Indonesia Penuntut Umum itu disebut juga Jaksa (Pasal 1 

butir a dan b Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). 

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, 

artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut 

dominus litis di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. Dominus berasal dari bahasa 

latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak 

                                                        
42 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 14 
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pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari 

Penuntut Umum. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai Penuntut 

Umum sendiri, berarti ketentuan monopoli penuntutan oleh Kejaksaan telah 

diterobos.  

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas 

(legaliteits en het opportuniteits beginsel). Menurut asas legalitas, Penuntut 

Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan 

penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman 

menurut Deusche Strafprozessodnung, Pasal 152 ayat (2).43 Akan tetapi asas 

legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, di mana kemudian sesudah tahun 

1924 diadakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, 

karena Jaksa (staatsanwalt) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan 

izin hakim. 

Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut 

suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. The 

public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution 

to court or not. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut 

seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan 

merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang 

melakukan tindak pidana, tidak dituntut. 

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai: 

                                                        
43 D. Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh: P.A.F. Lamintang. Pioner Jaya, 

Bandung, tanpa tahun, hlm. 25 
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“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk 

menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau 

korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”44 

A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan 

Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas 

oportunitas merupakan rectsvinding (penemuan hukum) yang harus 

dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya 

keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa 

hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium 

Romawi menghendaki “ius suum cuique tribuere.”45 

Jaksa menurut ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang 

diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam 

melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang. 

Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa 

Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa 

Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi 

kepentingan umum. 

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara 

                                                        
44 A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89 

45 Ibid. 
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merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa 

Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan 

negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti 

kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan 

pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP). 

Setiap menghadapi sesuatu tindak pidana, timbul pertanyaan bagaimana 

sebaiknya Penuntut Umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana 

terhadap tindak pidana tersebut. Apabila Penuntut Umum berpendapat dapat 

dilakukan penuntutan, maka ia segera akan membuat surat dakwaan. 

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP,  “penuntutan” adalah tindakan Penuntut 

Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum 

berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan 

suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi 

wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada 

Jaksa (vide Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). 

Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila 

Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus 

menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan 

tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan 

karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. 
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Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan 

yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut 

karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) 

KUHAP), yaitu: 

1) kalau tidak cukup bukti-buktinya; 

2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; 

3) kalau perkaranya ditutup demi hukum.46 

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Seperti Jaksa di 

Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia 

diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau 

“mengesampingkan perkara.” Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara 

sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. 

Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, 

Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada 

hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan 

hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia 

mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan 

kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang 

diwenangkan oleh undang-undang. 

Dalam demikian, Penuntut Umum menghubungkan kewenangan 

melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan 

kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling 

mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas 

                                                        
46 Ditutup “demi hukum” meliputi antara lain tersangkanya meninggal dunia, dan ne bis in idem. 
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kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan 

kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan hal tersebut dilakukannya dengan 

tidak semena-mena. 

Dengan asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang 

dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak 

pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena 

jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. 

Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian 

daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan 

dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa 

kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum 

Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke 

Pengadilan atas dasar kepentingan umum. 

Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan 

hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi 

juga didasarkan atas alasan-alasan lain. Antara lain: alasan kemasyarakatan, 

alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor 

kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 35 huruf c 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah 

kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 

Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan 

melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi 
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falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara 

yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, 

dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan 

manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa 

kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan 

dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, 

dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam 

penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. 

Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi 

kepentingan umum” dalam penseponeran perkara itu, Pedoman Pelaksanaan 

KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas 

oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan 

masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.” 

Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan: 

“Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut 

asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut 

Umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya 

tuntutan itu dianggap tidak “opportuun,” tidak guna kepentingan 

masyarakat.”47 

Andi Hamzah mengatakan bahwa: ".... sama dengan zaman kolonial yang hanya 

Jaksa Agung (Procureur Generaal) yang boleh menyampingkan perkara demi 

                                                        
47 Soepomo, Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, 

hlm. 137 
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kepentingan umum. Wewenang itu tidak diberikan kepada Jaksa biasa. Hal itu 

disebabkan tidak dipercayainya mereka melaksanakan yang demikian penting 

itu. Jika asas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban 

pengadilan untuk tidak sibuk mengurusi perkara kecil."48  

Selanjutnya dinyatakan pula oleh beliau, bahwa ".... di Jepang dan Belanda, 

patokan untuk menerapkan asas itu ialah menyangkut perkara kecil (trivial 

cases), usia lanjut (old age), dan kerugian sudah diganti (damage has been 

settled). Asas ini telah dikembangkan dengan kemungkinan pengenaan syarat 

tertentu antara lain dengan membayar denda (transactie)..... Sedangkan untuk di 

Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat. 

Hanya harus meminta izin hakim, karena mereka menganut asas legalitas. Izin 

itu pada umumnya diberikan."49 

Kejaksaan Norwegia menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan 

memberikan diskresi yang luas sekali kepada para Jaksa. Para Jaksa di Norwegia 

bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan, demikian menurut 

Hakim Agung Helge Röstad (UNAFEI Report, 1986). Jadi kewenangan diskresi 

Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para 

Jaksa Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun pengenaan 

sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan 

tersebut dikenal dengan sebutan patale unnlatese. Untuk perkara-perkara yang 

                                                        
48 Andi Hamzah, "Reformasi Penegakan Hukum," PIDATO PENGUKUHAN diucapkan pada Upacara 

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di 
Jakarta, 23 Juli 1998,  hlm. 10 

49 Ibid., hlm. 11; lihat juga pendapat beliau dalam "Penggunaan Hak Oportunitas Jangan Jadi 
Bumerang," Harian KOMPAS, Jakarta, Senin, 1 Agustus, hlm. 
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lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung;  sehingga Jaksa di 

Norwegia disebut semi judge.50 

Berikut para Jaksa Amerika (US Attorney, County Attorney, District Attorney 

dan State Attorney) yang tidak mengenal asas oportunitas namun mengenal “plea 

bargaining” yang menentukan Jaksa dapat mengurangi tuntutan dengan adanya 

pengakuan terdakwa. Para Jaksa Amerika hampir otonom dalam melaksanakan 

wewenang diskresi (discretionary power) sejak awal penyidikan sampai pada 

pasca persidangan. Keputusan untuk menuntut ataukah tidak, hampir bebas 

sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain. Para Jaksa Amerika dapat 

menghentikan penuntutan atau berkompromi ("plea bargaining"). Terdakwa 

dapat mengaku bersalah sebelum persidangan di mulai. Jika Jaksa setuju, maka ia 

dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan agar 

menjatuhkan pidana yang lebih ringan.51 

Dengan demikian di beberapa negara yang menganut asas oportunitas telah 

berkembang pengertian penyampingan perkara, tidak hanya berdasar atas 

alasan kepentingan umum; namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam 

rangka diskresi penuntutan. Berdasarkan hal di muka penyampingan perkara 

atau diskresi penuntutan, pada umumnya berkaitan dengan upaya penyelesaian 

perkara di luar pengadilan (afdoening buiten proces), sebagaimana diatur dalam 

Pasal 82 KUHP. Lebih luas jangkauannya dikenal pula yang disebut penuntutan 

dengan syarat (voorwaardelijk vervolging).52  

                                                        
50 RM. Surachman, Mozaik Hukum I, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 72 
51 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Arikha Media Cipta, 1993, hlm. 50 

52 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kedua. Kumpulan Kuliah. Balai Lektur Mahasiswa, 
tanpa tempat, tanpa tahun, hlm. 290; dan Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Yayasan Penerbit Gajah 
Mada, Yogyakarta, 1962, hlm. 31 
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Dengan diskresi penuntutan, akan terbuka kesempatan bagi Jaksa untuk 

menjaring kasus-kasus pidana lebih efektif sebelum penuntutan dengan 

menangguhkan penuntutan, sehingga pelaku dapat merehabilitir dirinya sendiri. 

Ini dikemukakan UNAFEI yang menyatakan manfaat diskresi penuntutan adalah: 

1) It allows effective screening of cases before prosecution; 

2) It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing 

the accused himself; 

3) It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.53 

Apabila kewenangan ini didistribusi kepada Jaksa Penuntut Umum di 

Indonesia, niscaya akan lebih dapat dijamin terciptanya asas peradilan pidana 

secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang bertumpu pada keadilan dalam 

reformasi hukum dan era globalisasi. Kewenangan dimaksud selaras dengan 

sistem peradilan pidana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya penuntutan tidak 

dilakukan oleh Kepolisian kecuali sebagaimana maksud Pasal 205 KUHAP; 

sehingga Single Prosecution System di Indonesia dapat diwujudkan secara utuh. 

Seperti diketahui salah satu karakteristik daripada Single Prosecution System 

adalah kewenangan diskresi penuntutan, di samping karakteristik lain seperti: 

Kejaksaan independen, Kepolisan tidak melakukan penuntutan, pimpinannya 

                                                        
53 UNAFEI, "Inovation and Reform in Prosecution," Resource Material No. 24, UNAFEI, Fushu, 

Tokyo, Japan, 24 Desember 1983, hlm. 70 
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tidak ditetapkan berdasarkan pertimbangan politik dan tidak berada di bawah 

kontrol politik.54 

Rentang diskresi akan lebih luas terhampar jika ketentuan-ketentuan 

hukum pidana materiil dapat mengakomodasikan ruang gerak Penuntut Umum, 

antara lain sebagaimana dapat dirintis para perancang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, khususnya terlihat pada Penjelasan Pasal 137 huruf c Rancangan 

KUHP, sebagai berikut: 

"Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda 

kategori I dan II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan 

tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda 

maksimum yang diancamkan. Penuntut Umum harus menerima keinginan 

terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.  

Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika Penuntut 

Umum menyetujui terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk 

menggugurkan penuntutan."55 

 

Langkah ini kiranya akan lebih memperkokoh posisi Jaksa dalam menentukan 

dan melakukan supervisi terhadap keabsahan penyidikan. 

Berkaitan dengan hal di atas, memang standar pembuktian di pelbagai 

negara itu berbeda-beda, tergantung hukum pembuktian yang berlaku di negara 

masing-masing. Umumnya, pertama-tama Jaksa akan memperhatikan apakah 

                                                        
54 Ibid., hlm. 65 
55 Konsep Rancangan KUHP 2005, terdiri dari Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang 

Tindak Pidana. 
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bukti-buktinya cukup atau apakah bukti-buktinya dapat membentuk suatu 

perkara yang prima facie (perkara yang masih harus dikembangkan karena 

hanya mempunyai bukti permulaan yang minim), atau apakah bukti-buktinya 

dapat menghasilkan pemidanaan oleh hakim. Namun perlu diingat, masalah yang 

paling penting bukan pada waktu menentukan akan menuntut, tetapi pada 

waktu menentukan tidak akan menuntut, terutama jika bukti-buktinya cukup 

untuk menghasilkan pemidanaan oleh hakim. Alasan-alasan yang paling dapat 

menghalalkan tindakan penghentian penuntutan semacam itu adalah 

kepentingan umum menghendakinya. 

Karena begitu penting, makna penggunaan kekuasaan diskresi di banyak 

negara telah diusahakan beberapa cara baik untuk mencegah adanya disparitas 

diskresi penuntutan, maupun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan penuntutan. 

B.3. PERADILAN  

B.3.1. Pemeriksaan di Pengadilan 

a. Entitas lembaga pengadilan 

1. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. 

2. Pasal 1 angka 1 ketentuan umum UU No.48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggara-nya Negara hukum Republik Indonesia. 

3. Di dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary  dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 13 Desember 1985, antara lain 

ditentukan (1) The independence of the judiciary shall be guaranted by the 

State and enshrined in the Constitution  or the law of the country. It is the 

duty of all government and other institution to respect and observe the 

independence of the judiciary. (2) The judiciary shall decide matters before 

them impartially, on the basis of facts and accordance with the law, without 

any restriction, improper influences, inducements, pressures, threats or 

interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason. (3) Etc. 

 

b. Tujuan putusan pengadilan 

1. Harus merupakan solusi autoritatif    

2. Harus mengandung efisiensi 

Justice delayed is justice denied 

3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang    

4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan 

ketentraman masyarakat. 

5. Harus ada fairness  yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang 

berperkara. 

c. Pengadilan bagian dari Criminal justice system 

d. Obstructing Justice: 
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B.3.2. Criminal Justice System 

Keberadaan suatu peradilan pidana merupakan hak yang harus ada 

dalam suatu Negara hukum. Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), 

merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Seperti yang dikemukakan 

oleh Erika Fairchild & Harry R. Dammer, The criminal justice system involves the 

people and agencies that perform criminal  justice functions. The three basic 

divisions of criminal justice system are police, courts, and corrections. Jadi sistem 

peradilan pidana melibatkan masyarakat  dan aparat penegak hukum. Sistem 

peradilan pidana terdiri dari tiga divisi pokok yaitu Polisi, Pengadilan, dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Robert D. Pursley (1987:7) menyatakan 

komponen utama Criminal justice system  adalah penegakan hukum, badan 

peradilan dan lembaga pemasyarakatan. 

1. Dalam pandangan Vergil L. Williams et al (1982:2), sistem peradilan pidana 

digambarkan sebagai rangkaian aparat negara yang diberi tanggung jawab 

formal untuk melakukan  kontrol terhadap kejahatan. Aparat formal yang 

dimaksud adalah Polisi, Jaksa, Pembela, Hakim, rumah tahanan dan penjara, 

aparat yang menangani orang yang dikenai masa percobaan (probation) dan 

pembebasan bersyarat (parole). 

2. Keberadaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah untuk 

melindungi masyarakat mengelola ketertiban umum, dan mencegah 

kejahatan. Ada saling keterkaitan antara sistem sosial, penyebab kejahatan, 

akibat kejahatan, dan iterkasi hal tersebut. Di antara system sosial, penyebab 

kejahatan, akibat kejahatan, dan interkasi hal tersebut. Di antara Negara 
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bagian dalam Negara Amerika Serikat sendiri tidak ada sistem tunggal  

tentang sistem peradilan pidana yang berlaku di negara federal tersebut. 

3. Dalam criminal justice model secara umum dikenal adanya Crime Control 

Model   dan Due Process Model.    

a). Crime Control Model,  menekankan fungsi dari criminal justice system  

adalah membasmi tindak pidana. Model ini menekankan perlunya ada 

efisiensi dan efektifitas (produktifitas) dalam menegakan hukum pidana. 

b). Due Process Model, menekankan pada hak-hak tersangka/ Terdakwa, 

dalam arti pula masalah keadilan menjadi preferensi utama. Untuk itu 

dalam sistem ini berlaku prinsip Justice delayed is justice denied. 

4. Setiap Negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, China Jepang dan Saudi 

Arabia memiliki sistem hukumnya sendiri. Nilai-nilai dari sistem hukum, 

baik nilai-nilai  yang nampak dikenal maupun nilai-nilai yang mendasar. Di 

dalam Negara demokrasi diterapkan asas persamaan di hadapan hukum 

(presumption of innocence). Penerapan asas tersebut didasarkan atas 

pandangan bahwa penegakan keadilan tidak boleh membedakan latar 

belakang sosial budaya, ekonomi, ras, agama maupun keyakinan politik. 

Untuk itu, Negara berkewajiban  untuk mempraktekkan tanpa syarat bahwa 

seseorang yang dikenakan penuntutan harus diperlakukan sama. Prinsip ini 

merupakan inti dari Adversary System yang berbeda secara diametral dengan 

Inquisitorial System. Dalam Adversary System : The jurisprudential network of 

laws, rules and procedures characterized by opposing parties who contend 

against each other for a result favorable to themselves. In such system, the 
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judge acts as an independent magistrate rather than prosecutor, distinguished 

from inquisitorial system. 

5. Memberlakukan sama para pihak yang berperkara antara Terdakwa dan 

Penuntut Umum, sebagai manifestasi dari Equal Justice Under Law. 

6. Dalam mengelaborasi tentang Criminal Justice System,  Alan R. Coffey 

mengatakan : The Criminal Justice System has many segments, all strategically 

important and interrelated. Police, courts, prosecution-defence, corrections, 

and the law itself interrelate in many crucial ways, and these interrelationships 

actually form the basis of developing a manageable system of criminal justice. 

 

 

7.                                  Suspected or Reported Crime 

                                                       

                                                           Police Investigation                                    

                                                       

                                                                      Arrest 

                                                      

           Preliminary              Detention/Release(Bail or Own  

             Court                        Recognizance) 

           Function                  Trial/Prosecution/Defense. 

   

 

                                                      Presentence Probation 

 



94 

 

   

                                                                    Sentence 

 

 

 

                                      Probation 

 

                                      Dismissal     Recidivate   

      

 

 

                        

                                                                                

 

 

                                                                                     

          

                                                      

 

Karena sistem peradilan pidana sifatnya saling terkait, maka jika ada 

fragmentasi dan hubungan yang tidak efektif, maka SISTEM tersebut tidak 

akan berfungsi dengan baik. Jadi sejatinya sebagai suatu sistem, harus ada 

hubungan fungsional antara instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 

Pembelaan, dan lembaga koreksi, sehingga terjalin SISTEM PERADILAN 

PIDANA yang TERINTEGRASI  atau INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SISTEM. 

INPUT 

“Selected” 
Law Violation 

PROCESS 

Court 
Prosecution 
Correction 

Reduce 
crime 
 in society 

OUTPUT 

Corectional 
Institution 

Court 

Parole 
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9. Criminal Justice Systen berkorelasi dengan perlindungan masyarakat, 

termasuk di dalamnya perlindungan hak-hak dari warga masyarakat yang 

menjadi tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana. Seperti halnya hak 

Access to Justice, Equal Protection of the Law, Due Process of Law. 

Obstructing Justice: 

 Impending or obstructing those who seek justice in a court, or 

 Those who have duties or power of administering justice therein. 

 The act by which one or more persons attempt to prevent, or do prevent, 

the execution of lawful process. 

 The term applies also to obstructing the administration of justice in any 

wayas by hindering witnesses from appearing, assaulting process 

server, influencing jurors, obstructing court orders or criminal 

investigation. 

 Any  act, conduct, or directing agency pertaining to pending proceedings, 

intended to play on human frailty and to deflect and deter court from 

performance of its duty and drive it into compromise with its own 

unfettered judgment by placing it, through medium of knowingly false 

assertion, in wrong position before public, constitutes an obstruction to 

administration of justice. 

 

10. Hal-hal yang perlu dipikirkan dalam RUU KUHAP. 

a. Restorative Justice terutama yang menyangkut mediasi dalam kasus 

malpraktek, KDRT, pelaku kejahatan yang menyangkut anak, dlsb.  
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b. Alat bukti dan proses pembuktian yang menyangkut teknologi 

modern__Scientific Evidence.       

B.3.3. Lembaga Praperadilan Tidak Efektif 

Seringkali harapan begitu besar disandarkan kepada lembaga 

praperadilan ini sebagai alat kontrol bagi penegak hukum khususnya penyidik 

maupun penuntut umum. 

Dalam praktiknya putusan praperadilan adalah putusan yang sifatnya 

tidak eksekutorial. Putusan praperadilan hanya menyatakan tidak sahnya 

penghentian penuntutan. Jadi sifatnya hanya Deklaratoir. Kesulitan eksekusi 

dalam perkara ini dapat dipahami karena sesuai pasal 270 KUHAP jaksa adalah 

pelaksana putusan pengadilan. Tanpa political will dari kejaksaan untuk patuh 

pada putusan maka tidak ada lagi pihak yang dapat memaksa jaksa untuk 

melaksanakannya. Kondisi seperti ini sangat merugikan pemohon praperadilan 

sebagai saksi pelapor. 

Belum lagi tidak semua unsur paksa dapat dipraperadilan seperti 

penggeledahan dan penyitaan. Hakim dalam perkara praperadilan lebih melihat 

kepada sisi formal daripada materialnya. 

 

B.3.4.  Hakim Komisaris 

Dengan dibentuknya hakim komisaris, maka dapat dicapai tujuan 

hukum acara pidana due process of law atau behoorlijk process recht. 

Hakim komisaris dimulai di Perancis dengan Code d’Instruction 

diterapkan dan dengan undang-undang “Strafvordering” yang berlaku sejak 
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tahun 1926 tetap ada hakim komisaris atau rechter commissaris, begitu pula di 

Italia. 

Tujuan hukum acara pidana ialah mencapai objective truth dan 

melindungi hak asasi terdakwa dan jangan sampai orang tidak bersalah dijatuhi 

pidana. Diadakan pengecekan terhadap terdakwa, saksi dan bukti lain, hakim 

komisaris diberi wewenang untuk memberi perintah penahanan, 

penggeledahan dan upaya paksa (coercive measure). 

Di Perancis sejak tahun 2001 wewenang tersebut diserahkan kepada 

hakim yang berwenang menahan dan memerdekan orang dari tahanan (judge 

des liberte et de la detention) yang terdiri dari tiga orang yang diketahui oleh 

wakil ketua pengadilan56. Jadi, penahan semakin diperketat di Perancis. 

Nederland tidak mengikuti Perancis karena hakim komisaris tetap 

melakukan penahanan, memerdekakan tahanan dan perintah penggeledahan. 

Ini mirip dengan hakim komisaris yang akan diciptakan di Indonesia dalam 

Rancangan KUHAP. Sejak tahun 1926 di Nederland tidak lagi diadakan 

pemeriksaan pendahuluan oleh hakim (gerechtelijk vooronderezoek). 

Keputusan untuk menuntut dan tidak menuntut ada di tangan penuntut umum. 

Jaksa Belanda berhak menuntut atau tidak menuntut berdasarkan asas 

oportunitas. 

Sekarang ini Nederland, asas oportunitas telah lebih jauh diterapkan 

yang transaksi dapat dilakukan terhadap perkara ringan yang ancaman 

pidananya enam tahun ke bawah dan jaksa dapat mengenakan denda 

                                                        
56 P.A.M. Verrest, ter Verkelijking: Eeen Studie baar het Franse voor onderzoek in strafzaken, hlm. 127 

dst. 
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administratif.  Bandingkan dengan Swedia, Norwegia dan Rusia pada uraian di 

muka. 

Perancis ingin mengurangi peran hakim komisaris sedangkan  

Nederland ingin memperkuat. Mula-mula di Perancis judge d’instruction 

memiliki wewenang seperti jaksa Belanda yaitu memimpin penyidikan, akan 

tetapi karena terjadi skandal seks terhadap anak yang menimpa hakim 

komisaris di sana, maka wewenangnya mulai dikurangi57 Perancis membagi 

acara pidana atas dua bagian, yaitu pemeriksaan penyidikan (opsporing 

onderzoek Ide enquete preliminaire) 

Yang dilakukan oleh jaksa dan polisi dan pemeriksaan sidang.  

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus dengan persetujuan jaksa. Dalam 

hal tertangkap tangan polisi dapat menahan delapan hari yang semuanya 

dipertanggungjawabkan oleh jaksa. 

Jaksa dapat memilih, membiarkan polisi terus melakukan penyidikan 

atau melakukan pemeriksaan pre trial (gerechtelijk voor onderzoek). 

Pemeriksaan pendahuluan oleh hakim disebut information judiciaire. Dalam hal 

pemeriksaan pendahuluan ditemukan delik lain, maka hakim komisaris harus 

memberitahu jaksa agar memperluas pemeriksaan. Hakim komisaris yang 

memimpin pemeriksaan dapat memberi perintah penyadapan dan penahanan. 

Jaksa dalam hal pemeriksaan pendahuluan memegang peran bawahan. 

Penyidikan ganda dilarang. Jaksa dan terdakwa menjadi pihak dalam 

pemeriksaan. Hakim komisaris meminta jaksa membaca konklusinya dan 

sesudah itu dia dapat meminta penuntutan diteruskan. 

                                                        
57 P.A.M. Verrest, passim. 
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Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Polisi tidak 

boleh memancing untuk memperoleh alat bukti (kasus seperti Mulyana 

Kusumah dilarang di Perancis dan Italia). Penyidikan adalah rahasia (secret 

de’insruction). 

Dilarang keras penyidik membeberkan perkembangan pemeriksaan, 

Pasal 434-7-2 Code Penal mengancam pidana bagi orang yang membocorkan 

hasil penyidikan. 

Tujuannya ialah menjaga praduga tak bersalah (Inggeris: presumption of 

innocence, Belanda: presumptie van onschuldig, Perancis: presumption 

d’innocence) dan demi kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai orang 

menghilangkan bukti-bukti. 

KUHAP Italia yang mulai berlaku 24 Oktober 1989 membuang sistem 

Perancis (yang diikuti Nederland dan Indonesia) Dalam sistem Italia yang baru 

ini jaksa dikeluarkan dari kekuasaan kehakiman (magistrate) dan berlaku 

sistem accusatoir  murni atau adversary system.  Mula-mula ada penentangan 

pada tahun 1990 sehingga diperkenalkan lagi beberapa lagi beberapa asas 

inquisitoir. Kemudian, sistem adversary diperkenalkan lagi sama seperti diatur 

di dalam KUHAP 1989. 

Sistem KUHAP 1989 ini berdasarkan: 

1. Pelepasan fungsi dari peradilan. 

2. Pemisahan pre trial dan trial (praperadilan dan peradilan). 

Akibat lebih jauh ialah penghapusan giudice istructtore yang dulu ditiru 

dari Perancis dan diganti dengan lembaga baru yang tidak melakukan 

penyidikan, yaitu Guidice per le indagini preliminary. Lembaga baru ini mirip 
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dengan sistem hakim komisaris dalam Rancangan KUHAP. Agar lebih jelas akan 

diadakan studi banding ke Italia April 2007 ini. 

Penghapusan Pretore magistrate yang yurisdiksinya delik ringan yang 

ancaman pidananya maksimum empat tahun tanpa hadir jaksa. Pemisahan 

yang tajam antara penyidikan penuntutan dan peradilan untuk menjaga hakim 

tidak memihak (impartial) sehingga dengan inisiatif hakim dapat dicari bukti 

sendiri. 

KUHAP Italia 1989 bermaksud agar sidang dibuka dengan segar, yang 

jelas memisahkan secara tajam investigation phase dan adjudication phase. Hasil 

penyidikan polisi dan jaksa dibuat rangkap dua: 

1. satu berkas (file) yang isinya pemeriksaan penggeledahan dan penyitaan 

barang dan penyadapan diserahkan kepada hakim; 

2. berkas lain yang berisi seluruh hasil penyidikan seperti keterangan saksi dan 

tersangka tetap berada di tangan para pihak (jaksa dan penasihat hukum) 

yang dapat diadu dengan keterangan saksi atau terdakwa yang tidak 

konsisten di sidang pengadilan. 

Yang terpenting dalam sistem ini ialah tentang pembuktian. Diatur 

didalam Bab III. Bukti diajukan oleh kedua pihak dengan persetujuan hakim. 

Bukti yang diperoleh secara illegal tidak dapat dipergunakan salam putusan 

hakim. Kedua belah pihak dapat melakukan pemeriksaan dan cross examination 

saksi, ahli dan bukan ahli dan terdakwa jika disetujui. 

Oleh karena hakim komisaris (giudice instructtore) dihapus, maka 

penyidikan oleh jaksa di bawah kontrol hakim. Yang sama sekali baru yang 
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menghilangkan kewenangan untuk mengumpulkan bukti seperti magistrate 

Amerika atau Ermittlungsrichter di Jerman. 

Fungsi pre trial judges yang baru dibatasi hanya dalam mengeluarkan 

surat perintah penahanan, persetujuan penyadapan, mengawasi penataan atas 

waktu yang dibolehkan untuk penyidikan dan pengumpulan bukti awal jika 

dikhawatirkan akan dihilangkan. Hal ini mirip sekali dengan fungsi hakim 

komisaris versi Rancangan KUHAP yang istilahnya diambil dari Nederland 

Rechter Commissaris tetapi tugasnya tidak sama. Tugas giudice per le indagini 

preliminary di Italia mirip dengan tugas juge des liberte et de la detention di 

Perancis. Jika hasil penyidikan diputuskan akan diteruskan dengan penuntutan 

hakim pre trial dapat mengeluarkan putusan dalam pemeriksaan pendahuluan 

(preliminary examination) untuk menyaring penuntutan yang terburu-buru 

seperti di common law. 

Dengan undang-undang tahun 2003 diperkenalkan juga plea bargaining 

dengan persetujuan penuntut umum, terdakwa dapat memohon untuk dipidana 

sampai lima tahun penjara. Bandingkan dengan sistem Rusia yang telah disebut 

di muka. Pembuat undang-undang Italia menolak diskresi penuntut (asas 

oportunitas) karena Pasal 112 UUD Italia menganut asas legalitas yang jaksa 

harus menuntut jika cukup bukti. 

Dalam penerapan sistem baru ini tidak mulus, karena KUHAP 1989 

membatasi kebebasan penunut umum dengan menempatkan di bawah kontrol 

hakim dalam pemeriksaan pendahuluan (preliminary investigation) yang rumit 
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(crucial). Akan tetapi dalam praktik jaksa sangat bebas (almost unlimited 

powers) dalam melakukan investigasi.58 

 

B.3.5. Pembuktian dan Alat Bukti 

Tidak kurang pentingnya, disamping membicarakan lembaga baru 

hakim komisaris, juga tentang masalah pembuktian. Ada anjuran dari pakar 

Amerika tersebut, bahwa sebaiknya barang bukti yang mereka sebut real 

evidence atau physical evidence dimasukkan sebagai alat bukti seperti KUHAP 

banyak negara termasuk Amerika. Namun, karena Indonesia menganut sistem 

pembuktian negatief wettelijk, artinya harus ada dua alat bukti menurut 

undang-undnag ditambah dengan keyakinan hakim baru terdakwa dapat 

dijatuhi pidana, maka barang bukti seperti pistol yang dipakai menembak, 

pisau yang dipakai menusuk, fungsinya ialah untuk memperkuat keyakinan 

hakim. 

Bahkan di Jerman dikenal saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan 

tidak mengalami terjadinya delik, namun hakim dapat memanggil seseorang 

sebagai saksi, yang mengetahui benar karakter terdakwa atau korban. 

Sebenarnya ini cocok dengan sistem pembuktian negatief wettelijk yang dianut  

di Indonesia (sama dengan Nederland) yang harus ada dua alat bukti ditambah 

dengan keyakinan hakim untk menjatuhkan pidana. Orang yang mengetahui 

benar karakter terdakwa atau korban dapat memperkuat keyakinan hakim. 

Alat bukti berubah, sehingga berdasarkan Pasal 177 Rancangan  alat 

bukti  yang sah mencakup: 

                                                        
58 Data ini diperoleh ketika melakukan studi banding di Nederland, Perancis dan Italia, April dan 

Desember 2006. 
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a. barang bukti; 

b. surat-surat; 

c. informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik; 

d. keterangan seorang ahli; 

e. keterangan seorang saksi; 

f. keterangan terdakwa; 

g. pengamatan hakim. 

Hal baru dalam rancangan ialah “barang bukti” yang lazim disebut di 

Negara lain real evidence atau material evidence, yaitu bukti yang sungguh-

sungguh. Disebut surat-surat  (jamak) maksudnya ialah  jika ada seratus surat, 

dihitung sama dengan satu alat bukti  Sebaliknya, disebut “seorang ahli” atau 

“seorang saksi” maksudnya jika ada dua saksi   maka memenuhi bukti minimum 

dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut geschriftelijke 

bescheiden (surat-surat) dan verklaringen van een getuige (keterangan 

seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film, fotokopi, 

faximail, dst. 

Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama 

dengan KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat 

bukti.  Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti 

“petunjuk” yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 yang sudah lama 

diganti dengan eigen waarneming va de rechter (pengamatan hakim sendiri) 

berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Amerika Serikat disebut  judicial notice. 

Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: aanwijzing; 
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Inggris: indication) sebagai alat bukti kecuali KUHAP Belanda dahulu (1838); 

HIR dan KUHAP 1981).  

Dalam requisitoirnya penuntut umum dapat menguraikan dan 

menjelaskan hal-hal yang terjadi di sidang pengadilan dan memberi kesimpulan 

dari semua alat bukti yang telah dikemukakan, untuk memancing opini hakim 

yang menjurus kepada adanya bukti berupa “pengamatan hakim sendiri”. 

Alat bukti keterangan saksi sebenarnya dalam rumusan Belanda, disebut 

verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi) yang berarti jika ada 

dua saksi, maka sudah cukup dan merupakan dua alat bukti (bukti minimum). 

Sebaliknya untuk surat dipakai istilah jamak (geschriffen) yang berarti 

walaupun ada sepuluh suarat dihitung sebagai satu alat bukti saja. Kesulitan di 

Indoensia dalam menyusun rumusan undang-undang pidana ialah karena 

bahasa Indonesia tidak mengenal singular dan plural. Misalnya, dalam rumusan 

Paal 338 KHUP dikatakan “merampas nyawa orang lain” padahal bahasa 

Belanda “een ander” (satu orang lain). Jadi, jika 102 orang dibunuh seperti bom 

Bali, maka 102 kali 340 KUHP.59 Oleh karena KUHAP menyebut alat bukti 

“keterangan saksi” maka ada yang berpendapat jika dua orang saksi merupakan 

satu alat bukti saja, harus dicari alat bukti lain, padahal sudah cukup. 

Alat bukti petunjuk juga sudah diganti dalam Rancangan menjadi 

pengamatan hakim (Belanda: eigen waarneming van de rechter, Inggeris: 

judicial notice). Alat bukti petunjuk (Belanda: aanwijzing; Inggeris: indication) 

tidak terdapat dalam KUHAP manapun di dunia. Alat bukti surat, diartikan luas, 

termasuk termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, 

                                                        
59 Bdk. J.M. Van Bemmelen – W.F.C. Van Hattum, Hand en leerboek van het Ned. Strafrecht, hlm. 518 
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dan/atau hasil cetaknya seperti: SMS, e-mail, video, VCD, DVD, internet, foto, 

fotokopi, dst. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

dinyatakan sah adalah yang mengguakan aplikasi sistem elektronik yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

B.3.6. Upaya Hukum 

Yang terakhir yang perlu pula ditinjau ialah tentang upaya hukum. 

KUHAP 1981 tidak membolehkan banding terhadap putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum, sehingga dalam praktik ditafsirkan oleh jaksa dan hakim boleh 

langsung dikasasi. Sebenarnya, prinsip upaya hukum ialah tidak ada kasasi 

tanpa melalui pengadilan banding terlebih dahulu. Hal itu dimaksud agar 

jangan terlalu banyak perkara masuk ke Mahkamah Agung. 

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang mestinya 

bersifat luar biasa karena mestinya jarang sekali tiga tingkat pengadilan yang 

terdiri dari sembilan orang hakim (tiga di Pengadilan Negeri tiga di Pengadilan 

Tinggi dan tiga di Mahkamah Agung), semuanya keliru, sehingga tidak melihat 

putusan yang saling bertentangan, salah menerapkan hukum dan kurang terliti 

sehingga kemudian timbul novum, misalnya terdakwa dipidana karena saksi 

yang memberatkan bersumpah palsu. Ada KUHAP yang tidak mencantumkan 

upaya hukum peninjauan kembali misalnya KUHAP Thailand. Yang ada dalam 

KUHAP Thailand ialah pengampunan (pardon) dan pengurangan pidana oleh 

raja. 

Dalam rancangan KUHAP hanya disebut dua alasan untuk peninjauan 

kembali, yaitu ada novum dan putusan saling bertengtang, sama dengan alas an 
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peninjauan kembali di Nederland. Di Nederland keliru penerapan hukum  

(rechtsdwaling) oleh hakim tidak menjadi alas an peninjauan kembali karena 

dipandang tidak mungkin hakim Pengadilan Negeri,  Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung keliru semua. Andaikatapun terjadi maka alat untuk 

memperbaikinya ialah pemberian grasi.60 

KUHAP RRC menyebut empat alasan peninjauan kembali yatiu: 

(1) ada bukti baru yang membuktikan bahwa penetapan fakta pada putusan 

atau penetapan asli dipastikan salah (ini sama dengan novum); 

(2) bukti yang berdasarkan mana putusan dijatuhkan tidak dapat dipercaya 

dan tidak cukup atau bagian besar pembuktian yang menunjang fakta-fakta 

kasus itu bertentangan satu sama yang lain; 

(3) penerapan hukum dalam membuat putusan atau penetapan asli dipastikan 

tidak benar; 

(4) hakim dalam memutuskan perkara itu melakukan perbuatan penggelapan, 

suap, malpraktik untuk mendapatkan keuntungan atau membengkokkan 

hukum dalam membuat putusan. 

Syarat yang tersebut terkahir menunjukkan bahwa putusan bebas dapat 

dimintakan peninjauan kembali di RRC jika dalam membuat putusan itu hakim 

menerima suap, melakukan penggelapan atau menyalahgunakan kekuasaan 

untuk mendapat keuntungan atau membengkokkan. 

Putusan saling bertentangan, misalnya dua orang yang didakwa 

melakukan delik “ikut serta” (medeplegen) yang perkaranya dipisah, yang satu 

dijatuhi pidana karena terbukti melakukan delik ikut serta (medeplegen) 

                                                        
60 D.J.M. Cortens, op.cit. hlm 752 menunjuk konklusi Jaksa Agung Muda (Advocaat Generaal) Leijten 

di Hoge Raad, 26 April 1983. 
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dengan yang lain, sedangkan yang lain itu diputus bebas atau lepas ari segala 

tuntutan hukum. Contoh S. Tjandra diputuskan lepas dari segala tuntutan 

hukum karena perbuatannya itu (cessie) adalah perbuatan perdata bukan 

pidana. Kemudian, Pande Lubis dijatuhi pidana karena terbukti melakukan 

perbuatan korupsi (medeplegen) dengan Joko S. Tjandra. 

Dalam Rancangan disebut juga Jaksa Agung dapat memohon peninjauan 

kembali, bukan untuk orang yang diputus bebas, tetapi mereka yang dijatuhi 

pidana, kemudian ternyata ada novum atau putusan saling bertentangan. Hal 

ini sama dengan ketentuan dalam KUHAP (Sv) Nederland. Disini Jaksa Agung 

“mewakili masyarakat”, misalnya terpidana itu telah meninggal dunia dan tidak 

ada ahli waisnya yang mengajukan peninjauan kembali. Di Berlgia menteri 

kehakiman yang dapat memohonan peninjauan kembali. 

Masalah yang sering muncul ilah tentang diperkenalkannya bebas tidak 

murni (niet zuivere vrijspraak) dalam literatur hukum pidana yang maksudnya 

hakim memutus bebas dan salah kualifiasi, mestinya diputus lepas dari segala 

tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Jadi, bebas tidak murni 

(nietzuivere vrijspraak) itu sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum 

terselubung (bedekt ontslag van alle rechtsvervolging). Sebaliknya juga dapat 

terjadi, yaitu diputus lepas dari tuntutan hukum yang mestinya diputus bebas. 

Dalam hal bebas tidak murni yang pertama dilakukan ialah memeriksa 

pertimbangan hakim. Jika dalam pertimbangan itu disebut tidak terbuktinya 

suatu bagian inti (bestanddeel) delik yang tidak berdasarkan dakwaan, maka 

itulah yang disebut bebas tidak murni61. Hal ini tidak ada dalam undang-

                                                        
61 A. Minkenhof, De Strafvordering, hlm. 242-243 
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undang, hanya ditemui dalam doktrin hukum  acara pidana, misalnya buku A. 

Minkenhof: De Nederlandse Strafvordering). Dalam praktik terutama dalam 

kasus korupsi yang diputus bebas, hamper semuanya dimohonkan kasasi oleh 

jaksa yang sering tanpa menunjukkan alasannya mengapa disebut bebas tidak 

murni. Mestinya dilihat pada pertimbangan hakim, yang sebenarnya jarang 

terjadi hakim memutus bebas (yang dipandang tidak murni) itu. Ini perlu 

dijelaskan dalam Rancangan KUHAP terutama penjelasan tentang putusan 

bebas (vrijspraak). 

 

B.3.7. Perkenalan Plea Bargaining 

Hal ini tercantum di dalam 197 Rancangan yang berjudul jalur khusus. 

Pada  saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui 

semua  perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak  

pidana yang  ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun 

penjara, penuntut  umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara 

pemeriksaan singkat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari 

maksimum. Di sinilah letak pengakuan yang memberi keuntungan (semacam 

plea bargaining). Hakim dapat menolak pengakuan ini dan meminta penuntut 

umum mengajukan ke sidang pemeriksaan biasa.           

 

B.3.8. Saksi Mahkota (Kroon Getuige: Crown Witness) 

Salah satu hal yang paling sering disalahmengerti ialah saksi mahkota. 

Ada yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para terdakwa bergantian 

menjadi saksi atas kawan berbuatnya. Justru hal itu dilarang karena berarti 
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selfincrimination.  Sebagai saksi dia disumpah, jadi jika dia berbohong dia 

bersumpah palsu, padahal dia juga terdakwa dalam kasus itu yang jika dia 

berbohong tidak diancam dengan  pidana. Saksi mahkota hanya ada dalam 

buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undang-undang. Saksi 

mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya 

dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk 

“jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan 

saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya  dan  

tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya 

dan  dijadikan saksi  kemudian menjadi terdakwa  dengan janji oleh  penuntut 

umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan berbuatnya yang 

lain. Demikian ketentuan undang-undang Italia tentang saksi mahkota. Jadi, 

ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasal 198 

Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia. Tentu 

hal ini harus disampaikan oleh penuntut umum kepada hakim. Penuntut 

umumlah yang menentukan terdakwa dijadikan saksi mahkota. 

 

B.3.9. Pembatasan Upaya Hukum Kasasi ke MA 

a. Unsur-unsur upaya hukum:  

- objek upaya hukum adalah putusan pengadilan 

- permohonan upaya hukum yaitu terdakwak atau terpidana atau penuntut 

umum 

- jenis upaya hukum : perlawanan, banding, kasasi dan PK. 
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b. Ps 253 (1) KUHAP  alasan-alasan yang dapat dikemukakan oleh 

pemohon kasasi: 

- peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana 

mestinya; 

- cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 

- pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 

Penentuan secara rinci alasan kasasi tersebut sebenarnya dengan 

sendirinya memberi batasan kepada MA dalam wewenang pemeriksaan 

tingkat kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, peradilam kasasi tidak 

berwenang untuk memeriksa dan meninjaunya.  

 

c. Pasal 244 KUHAP 

Pembatasan perkara kasasi lain, juga tercantum dalam pasal 244 KUHAP. 

Menurut Pasal 244 KUHAP ditentukan bahwa terhadap putusan perkara 

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari 

MA, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasisi 

kepada MA, kecuali terhadap putusan bebas.  

Permasalahannya adalah: tidak jelasnya pengertian ‘bebas murni’ dan 

‘tidak murni’ sehingga sering menimbulkan beberpa interpretasi di 

kalangan pakar hukum. Hal ini ditunjukan dengan adanya Yurisprudensi 

yang memutuskan perkara seperti ini juga sudah ada, bahwa apabila 

ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan 

pembebasan murni, maka sesuai Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan 

kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, 
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masih terbuka kemungkinan permohonan kasasi tehadap putusan bebas 

atau lepas segala tuntutan hukum (tidak murni) diterima proses kasasinya, 

karena dianggap menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum. 

 

d. Pasal 235 dan 244 KUHAP belum efektif membatasi pengajuan kasasi 

Pembatasan perkara kasasi secara implisit yang ditentukan dalam Pasal 235 

dan 244 KUHAP ini pada prakteknya, masih belum efektif  terhadap 

pembatasan pengajuan kasasi perkara pidana ke MA, mengingat semakin 

banyaknya perkara yang masuk yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga 

hakim agung yang ada. Sehingga masalah penumpukan perkara di MA masih 

belum bisa diatasi. 

 

B.3.10. Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Bagi Korban 

Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus 

diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan 

korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan 

hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam msyarakat. 

Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi 

dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana 

akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku 

tindak pidana.  
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Himbauan PBB dalam Declaration of Basic Principles of justice for 

victims of crime or abuse of power juga menyerukan kepada negara-negara 

anggotanya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan, antara 

lain dengan memberikan jaminan yang memungkinkan korban kejahatan 

untuk memperoleh ganti kerugian. 

Sanksi Ganti kerugian adalah salah satu alternative pemidanaan dalam 

rangka mencapai tujuan hukum pidana seperti dimaksud di atas. Sanksi 

ganti kerugian merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang 

telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang 

ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah 

terjadi dianggap tidak pernah terjadi. 

Ditinjau dari sejarahnya, sanksi ganti kerugian telah dikenal pada masa 

hukum primitive. Di mana ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab 

pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Setelah munculnya 

negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat, sanksi Ganti Kerugian tidak lagi termasuk dalam hukum 

pidana. Sanksi Ganti kerugian termasuk ke dalam apa yang disebut dengan 

“the law of tort”, pihak yang dirugikan (korban tindak pidana) harus 

mengajukan tuntutan dalam bentuk uang ataupun sesuatu yang bersifat 

ekonomi. Dalam hal ini telah terjadi pengambil alihan segala sesuatu yang 

bersifat ganti kerugian bagi korban kejahatan kepada negara. Sehingga 

hubungan korban dengan kejahatan merupakan suatu hubungan yang 

bersifat keperdataan.  
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Dalam hal ini segala kerugian korban dipandang sebagai kerugian 

negara, negaralah yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. 

Dengan demikian negara tidak lagi memberikan hak pada korban kejahatan 

untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku kejahatan, tetapi hal itu dapat 

dilakukan korban melalui gugatan yang bersifat perdata.  

Sanksi Ganti Kerugian ini kemudian kembali diharapkan 

keberadaannya sebagai bagian dari hukum Pidana, Pada tahun 1887, Si 

Goerge Arney seorang hakim Agung dari New Zaeland dan William Tallack, 

telah mengusulkan untuk kembali kepada praktek pemberian ganti kerugian 

kepada korban kejahatan. Berikutnya, Raffaele Garofalo telah menulis bahwa 

pembayaran ganti kerugian terhadap korban merupakan masalah keadilan 

dan keamanan atau ketertiban sosial. Kemudian Kongres Internasional 

Penjara tahun 1895 di Paris maupun Kongresnya pada tahun 1900 di 

Brussel, mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan ganti 

kerugian dari pelaku tindak pidana62.  

Demikian pula dari sudut pandang sejarah hukum pidana adat di 

Indonesia, banyak yang menentukan system ganti kerugian terhadap korban 

pidana tertentu. Namun dengan kedatangan penjajah Balanda, hukum 

pidana adat di Indonesia banyak yang dihilangkan dan digantikan dengan 

Wet Boek van Straftrecht voor Nederland India (WvSNI). 

Sebenarnya dalam hukum Pidana positif yang lain ketentuan tentang 

Ganti kerugian juga dikenal. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam 

pasal 34, mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang 

                                                        
62 Syafruddin. “Pidana Ganti Rugi: Alternatif Pemidanaan di Masa Depan Dalam Penanggulangan 

Kejahatan Tertentu” (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1533/1/pidana-syafruddin4.pdf). 
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pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda 

yang diperoleh dari korupsi. Dalam hal ini ganti kerugian diberikan pada 

negara, karena negara adalah merupakan korban (collective victim).  

Secara teoritis, ganti kerugian terdiri dari dua macam, yaitu restitusi 

dan kompensasi. Restitusi dalam hal ini merupakan ganti kerugian yang 

diberikan pelaku tindak pidana kepada korban. Sedangkan kompenasai 

adalah pemberian bantuan keuangan kepada korban tindak pidana yang 

diambilkan dari dana umum atau negara.  

Restitusi mendasarkan diri pada tanggung jawab pelaku atas akibat 

yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diperbuatnya. Oleh karenanya, 

sasaran restitusi sedapat mungkin menutup semua kerugian yang diderita 

korban. Sedang kompensasi lebih menonjolkan pada adanya tanggungjawab 

bersama masyarakat/negara dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

Namun demikian, ada beberapa hambatan dari ketentuan ganti 

kerugian kepada korban, di antaranya faktor kegagalan peradilan dalam 

mengungkap pelaku yang akan dibebani kewajiban mambayar ganti rugi, 

serta rendahnya tingkat ekonomi pelaku tindak pidana. 

Ketentuan tentang pemberian ganti kerugian kepada korban, 

sebenarnya telah ada dalam Pasal 98 – Pasal 100 KUHAP. Namun, pada 

prakteknya, kesempatan korban untuk memperoleh ganti kerugian sangat 

tergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan penyidik 

dan penuntut umum. Ada kemungkoinan priortas kepentingan yang dibuat 

oleh penyidik dan penuntut umum tidak sesuai dengan kepentingan korban 
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untuk memperoleh ganti kerugian dari terdakwa. Ketetentuan ini juga tidak 

memberikan jalur langsung bagi korban untuk mengajukan banding apabila 

korban merasa tidak puas dengan keputusan ganti kerugian yang dijatuhkan. 

Karana yang berhak mengajukan banding hanya terdakwa dan penuntut 

umum. Jika korban ingin mengajukan keberatan hanya dapat melalui jalur 

penuntut umum dan belum tentu disetujui63. 

Untuk itu, selain RUU KUHP perlu memberikan ketentuan secara tegas 

tentang ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana, RUU HAP juga harus 

mendukung hukum materiil ini dengan memberikan aturan yang 

memudahkan bagi korban untuk memperoleh keputusan pengadilan tentang 

ganti kerugian yang dideritanya, agar terjalin system hukum yang sistematis 

khusunya untuk masalah kanti kerugian terhadap korban. 

 

B.3.11.Perlu Keberanian Menafsirkan 

Perlu diingat bahwa pengembalian berkas perkara dari penuntut umum 

kepada penyidik untuk kepentingan tersangka dalam hal apakah perbuatan 

yang dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan cukup bukti 

untuk dilakukan penuntutan, sehingga secara jelas apakah perkara tersebut 

memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang 

berwenang mengadilinya dan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-

katungnya atau ketidakjelasan nasib seseorang yang disangka melakukan 

tindak pidana, terutama yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak 

                                                        
63 Sukinta, “Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi TIndak Pidana 

Dalam Proses Pidana”. Tesis, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 1997. Hal. 

110-120. 
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mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik atau tidak harus menunggu 

“menjelang” habisnya masa tahanan dalam penyidikan dan penuntutan, 

sehingga dirasakan tidak adanya jaminan kepastian hukum atau proteksi 

yuridis atas martabat kemanusiaan (human dighnity). 

Selain itu, juga untuk menghindari ditempuhnya “alternatife” jalan oleh 

penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum 

dikerenakan tidak terdapat cukup bukti atau perbuatan tersangka bukan 

merupakan tindak pidana. Alasan tidak terdapat cukup bukti inilah yang 

seringkali dijadikan dalih publik untuk menggugat kompetensi penuntut umum. 

Menghadapi dasar-dasar hukum mengenai prapenuntutan yang dinilai 

masih “kurang” tersebut, terutama pasal 110 (4) dan 138 (2) KUHAP, 

seharusnya penuntut umum yang lebih mobil, apalagi ia mempunyai kewajiban 

mutlak untuk senantiasa mengikuti setiap pemeriksaan yang dilakukan 

penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana dan kemudian 

“mempertanggungjawabkan hasil-hasil penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik di depan sidang pengadilan. Kekurangan dan kebakuan yang melekat 

pada KUHAP tidak perlu lagi ditambah atau “diboncengi” dengan otoritas yang 

kaku. Otoritas ini memang berkat pendaulatan dari negara, akan tetapi ia bukan 

“mulut undang-undang” (la bouche de la loi). Dengan demikian ia juga dapat 

melakukan interprestasi secara sistematis bilamana di dalam KUHAP tidak 

ditemukan secara eksplisit jawaban terhadap kasus hukum yang dihadapinya. 

Keharusan untuk mengembangkan nilai-nilai hukum melalui interprestasi dari 

norma dasar inilah yang seringkali (kalau tidak sama sekali) tidak ditempuh 

oleh praktisi hukum. Apalagi undang-undang bukanlah rumusan hukum yang 
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bermuatan atas “wahyu Ilahi/Tuhan”, melainkan sebagai rumusan hukum yang 

dirumuskan oleh manusia yang punyai sifat mutlak berupa “salah dan alpa”. 

Interprestasi hukum itu berorientasi untuk “menutup” kekurangan, 

seperti ketidakjelasan rumusan hukum, kekaburan kata-kata atau kekurangan 

yang melekat pada pasal-pasal, agar rumusan hukum yang sudah diproduk 

dengan berbiaya tinggi dan melalui perjalanan waktu yang panjang dapat 

menjadi rumusan hukum yang tidak kehilangan makna (meaningless). 

Walaupun penuntut umum punya kewajiban mutlak untuk mengikuti 

dinamika setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi penuntut 

umum harus menghindari sikap mendikte, apalagi menempatkan penyidik 

laksana buruh yang dieksploitasi energi atau keringat serta intelektualnya. Ia 

berkewajiban memberikan petunjuk dan mendialogkan atas kekurangan dan 

keslahan dalam penyidikan, baik diminta maupun tidak. Interaksi hukum 

antara penuntut umum dengan penyidik ini bukan interaksi antara “jenderal” 

dengan “kopral”, melainkan interaksi profesi. 

Jadi hubungan kedua penegak hukum itu sebagai suatu kordinasi untuk 

mengekspresikan nilai-nilai hukum sebagaimana diktum angka 1 dari Instruksi 

Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolri tanggal 6 Oktober 1981 yang menyatakan, 

bahwa antara kerjaksaan dan Polri hendaknya senantiasa meningkatkan kerja 

sama fungsional dan interaksional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan 

perkara-perkara pidana dengan sempurna menurut hukum mulai dari 

penyidikan sampai ke pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 
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Dengan kata lain, kordinasi yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan 

penyidik dalam prapenuntutan harus tersimpul adanya perlindungan terhadap 

harkat dan martabat tersangka serta tegaknya hukum dan keadilan. Jangan 

hanya demi memenuhi atau mengejar target serta “ambisi”, lantas etika profesi 

untuk kepentingan prapenuntutan dan kondisi psikologis serta hak-hak 

tersangka yang sudah digariskan oleh hukum formil (KUHAP) dikorbankan. 

Keberanian material seperti yang dikehendaki oleh KUHAP harus menjadi 

kekuatan yang hidup di tengah masyarakat dan selalu berpihak pada nilai-nilai 

kemanusiaan. 

Begitu pula keberanian menafsirkan hukum, bukanlah dimaksudkan 

untuk kepentingan yang bersifat material oriented, melainkan untuk 

mengembangkan idealisme yang dikehendaki KUHAP. 

 

B.4. PENASIHAT HUKUM  

Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah oleh siapapun bahwa semua 

manusia ciptaan Tuhan, dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada 

kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua  adalah 

sama , sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusian, sesuai dengan 

hak-hak asasi yang melekat pada tiap diri manuasia. 

Bahwa pengakuan hak-hak asasi manusia yang telah dijabarkan dalam 

semua ajaran agama64 di dunia, selanjutnya dikembangkan  dalam dokumen 

                                                        
64 Misalnya dalam Agama Islam, dalam kitab Alqur’an Surat Al Baqarah ayat 213, menyatakan : “ 

Manusia adalah merupakan umat yang satu.” dan Al-qu’an Surat Al Hujarab ayat 13, menyatakan : “Hai 
manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.” 
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internasional,   yaitu Declaration of Human Rights (diterima oleh sidang 

umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948), yang 

dijabarkan dalam :  

1. International Covenant on Economic, Social  and Cultural Rights (diterima 

pada tanggal 16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku pada tanggal 3 

Januari 1976 serta diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International 

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); 

2. International Covenant on Civil and Political Rights (diterima pada tanggal 

16 Desember 1966 dan baru dapat berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 

serta diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

12 Tahun 2005 tentang  Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil 

dan Politik );   

Pasal  1 dan Pasal 2  Universal Declaration of Human Rights merupakan 

bagian dari hukum internasional (atau sebagai “customary international”), 

yang menyatakan, sebagai berikut  : 

 Pasal 1 :  

“Semua manusia dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak 

yang sama. Semua orang dikaruniai akal dan hati , karenanya setiap orang 

hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.65 

Pasal 2 : 

                                                        
65 Pasal 1 Deklarasi Universal merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat 

dan kebebasan serta persamaan manusia, yang menunjukkan nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia. 
Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Ed. III, Jakarta:Yayasan Obor 
Indonesia, 2006, hal. 85.  
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“ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat  dalam 

Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul 

kebangsaan atau kemasyarakatan , hak milik, kelahiran ataupun status 

lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar 

kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau 

daerah dari mana seseorang brasal, baik dari negara yang merdeka , 

wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah 

batasan kedaulatan lainnya.”66 

Selanjutnya untuk menegaskan pemahaman antara hak dengan 

kewajiban dalam pengertian Hak Asasi Manusia, maka pemahamannya adalah 

adanya hak pada individu manusia dan adanya kewajiban negara (pemerintah) 

untuk melindunginya atau dapat dikatakan Hak Asasi Manusia  pada  individu 

menimbulkan kewajiban negara (pemerintah) untuk melindungi tersebut 

terhadap setiap kemungkinan pelanggarannya, termasuk pelanggaran dari 

negara atau aparat pemerintah sendiri.       

Sehingga hak asasi manusia warga negara  harus dipertahankan dan 

dilindungi oleh negara (pemerintah) , Negara Indonesia sebagai anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak seyogyanya melihat  Universal Declaration 

of Human Rights semata-mata sebagai “statement of objectives” dalam 

Charter PBB, tetapi juga harus menyakini bahwa  Universal Declaration of 
                                                        

66 Prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep utama dalam hukum hak asasi manusia.Prinsip ini 
dinyatakan dalam semua instrumen pokok hak asasi manusia, dengan sejumlah bentuk diskriminasi yang 
dilarang, Penggunaan kata “seperti” (“such as”) dalam semua instrumen pokok internasional dan regional, 
kecuali Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Sosial Eropa, menegaskan bahwa bentuk-
bentuk diskriminasi tidak terbatas seperti yang dinyatakan dalam instrumen yang bersangkutan. Bentuk-bntuk 
khusus diskriminasi seperti diskriminasi rasial dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan materi utama 
yang dimuat dalam instrumen international yang diadopsi secara khusus (tersendiri), Ibid. 
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Human Rights sebagai “constitutes an obligation for members of the 

international community”. Karena negara Indonesia adalah negara yang 

beradasarkan atas hukum (rechtsstaat)67 dan Pancasila68 sebagai norma 

fundamentalnya, dalam sila kedua, menyatakan Kemanusian yang adil dan 

beradab, dengan demikian  pertama-tama Hak asasi manusia harus merupakan 

bagian dari hukum Indonesia.  

Mardjono Reksodiputro69, menyatakan  bahwa untuk pemantauan 

nasional atas pelaksanakan Hak Asasi Manusia harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

(a). menjadikan Hak Asasi Manusia bagian dari hukum Indonesia; 

(b). terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi Hak 

Asasi Manusia tersebut; 

(c)  terdapat Pengadilan yang bebas (an independent judiciary); dan  

(d) adanya pula profesi hukum yang bebas (an independent legal profession); 

Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi 

Manusia warga negaranya, negara Indonesia berkewajiban dalam hukumnya 

harus berdasarkan ketentuan Hak Asasi Manusia secara universal. 

                                                        
67 Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dalam arti negara pengurus 
(Verzorgingstaat). Hal ini tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke4 yang berbunyi 
sebagai berikut : “. . . untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . . . dst.”, Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan( 
Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 1. 

 
68 Pancasila yang merupakan norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) dan sekaligus cita 

hukum yang merupakan sumber dan dasar serta pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 
dimana sebagai aturan dasar negara/aturan pokok negara (verfassungnorm) serta peraturan perundang-undangan 
lainnya, ibid, hal. 59. 

 
69 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan 

Buku Ketiga), Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) 
Universitas Indonesia, Ed.1, Cet.3, 1999, hal. 13. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana(selanjutnya akan disebut KUHAP70 )   telah menegaskan bahwa  

KUHAP sebagai pengganti HIR71 (Het Herziene Inlandsch Reglemen) sangat 

berbeda, dimana dalam penjelasannya antara lain menyatakan : “. . . Jelaslah 

bahwa penghanyatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun 

hak serta kewajiban warganegara. . . perlu terwujud pula dalam dan dengan 

adanya hukum acara pidana ini.”72 Dengan demikian ditetapkan-lah 10 (sepuluh) 

asas dalam KUHAP untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat 

serta martabat manusia, yaitu sebagai berikut : 

1). Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun (asas 

equality before the law); 

2). Praduga tidak bersalah (presumption of innosence); 

3). Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi (asas 

remedy and rehabilitation); 

4). Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance) ; 

5). Hak Kehadiran terdakwa di muka pengadilan (asas presentasi); 

6). Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana(asas fair, 

impartial, impersonal and objective); 

7). Peradilan yang terbuka untuk umum (asas keterbukaan); 

                                                        
70 KUHAP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana 

disebut dalam pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
yang menyatakan : “Undang-undang ini disebut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 

  
71 HIR diundangkan pada tahun 1941 (S.1941-44), hal ini dianggap sebagai suatu pembaharuan penting 

untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non-Eropa)di Indonesia. Untuk golongan 
Eropa tatacara penyidikan diatur dalam peraturan lain, yang jaminan-jaminannya bagi tersangka (dan terdakwa) 
jauh lebih baik. HIR ini  merupakan pembaharuan dari peraturan yang sebelumnya , yaitu IR (Het Inlandsch 
Reglement) yang berlaku sejak tahun 1846 (kemudian diperbarui dengan S.1926-559). Ibid, hal. 21. 

  
72 Penjelasan umum KUHAP butir 2.  
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8). Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan 

dengan surat perintah (tertulis) (asas legalitas dalam upaya-upaya paksa); 

9). Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan 

pendakwaan terhadapnya (Miranda Rule); dan  

 10). Kewajiban pengadilan untuk mendalilkan pelaksanaan putusan-putusannya 

(asas pengawasan); 

Dalam hukum acara pidana , Negara , melalui aparat Kepolisian dan 

Kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan 

kesempatan yang dimiliki oleh tersangka dan  terdakwa sebagai individu, 

sehingga keadaan tersangka dan terdakwa sangat tidak seimbang 

(disadvantage) menghadapi Negara yang diwakili oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan. Sehingga untuk melindungi harkat dan martabat kemanusian 

tersangka dan terdakwa, yang mempunyai hak warga negara (civil right; 

burgerrechten73) harus mendapatkan hak untuk mendapat bantuan hukum, 

dengan demikian hak mendapatkan perlakukan yang sama di muka hukum tanpa 

diskriminasi apapun74,  asas praduga tidak bersalah75 , dan hak-hak lainnya yang 

                                                        
73 Bahwa “human rights” mengandung tiga elemen , yaitu : “civil rights” (=burgerrechten;hak warga 

negara), “political rights” dan “social rights”. T.H.MARSHALL mengatakan bahwa “civil rights” adalah : “ the 
right to defend and assert all one’s right on terms of equality with others and by due process of law.” 
Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyatakan, Hak warga negara ini adalah yang utama dibanding dengan 
hak politik dan hak sosial itu, karena hanya apabila hak warga negara ini benar-benar dimiliki oleh para warga 
negara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak sosial dapat mempunyai arti. Ibid, 
hal..32 

  
74 Hak  mendapatkan perlakukan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun terdapat dalam 

pasal 6 dan pasal 7 Universal Declaration of Human Rights serta pasal 16 International Convenant on Civil 
and Political Rights, sehingga pemahaman istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi 
berdasarkan : “race, colour,sex,language, religion,political or other opinion, national or social origin, 
property,birth or other status.” 

  
75 Unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara 

melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup sekurang-kurangnya : (a). perlindungan 
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diatur dalam hukum acara pidana yang merupakan perwujudan untuk 

melindungi harkat dan martabat kemanusian, akan dapat diperjuangkan oleh 

seorang advokat dalam hal ini bertindak sebagai Penasehat Hukum. 

Sekalipun disisi lain, seorang Penasehat Hukum harus menginsafi bahwa 

tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan 

melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga disinilah peran dan fungsi 

penasehat hukum dalam hukum acara pidana, untuk dapat meletakkan asas 

keseimbangan antara kepentingan masyarakat atau dan negara dengan 

melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat tersangka dan terdakwa 

sebagai manusia. 

Hal tersebut juga dapat diartikan dalam  sistem peradilan pidana, advokat 

yang bertindak sebagai Penasehat Hukum adalah salah satu fungsi dari  

subsistem  lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga 

Kemasyarakatan), sehingga dalam melakukan peran dan fungsinya harus dapat 

secara profesional mengimbangi bertindak dalam   desain prosedur (procedural 

design) sistem peradilan pidana yang ditata melalui hukum acara pidana, 

dimana sistem tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu :(a). tahap pra-ajudikasi 

(pre-adjudication); (b). tahap ajudikasi (adjudication) dan (c). tahap purna –

ajudikasi (post-adjudication). 

  Selanjutnya bilamana  desain prosedur (procedural design) sistem 

peradilan pidana dalam hukum acara pidananya memberikan dominan terhadap 

tahap pra-ajudikas(pre-adjudication), maka akan melanggar hak asasi manusia 

tersangka dan terdakwa, karena di dalam tahap sidang pengadilan/ajudikasi 

                                                                                                                                                                            
terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, (b). bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan 
salah tidaknya terdakwa, (c). Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan (d). 
Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.  
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(adjudication) akan    mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang 

dikumpulkan dalam tahap pra-ajudikasi, sehingga 

pengadilan/ajudikasi(adjudication)  tergantung apa yang disampaikan oleh 

Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkara pidana tersebut, dengan kurangnya 

dominasi dari pengadilan/ajudikasi (adjudication)  terjadi ketimpangan atau 

tidak imbang dalam sistem peradilan pidana.   

  Oleh karena itu, advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum 

harus` mempunyai kebebasan (an independent legal profession). Kebebasan 

Penasehat Hukum ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti 

seorang Penasehat Hukum apabila tersangka dan terdakwa diposisikan hak 

warga negaranya diabaikan atau dilalaikan dalam sistem peradilan  pidana atau 

masyarakat atau negara. 

Maka peran dan fungsi Penasehat Hukum harus dapat diberikan tempat 

yang seimbang dalam sebuah sistem peradilan pidana, baik dalam tahap pra-

ajudikasi (pre-adjudication); tahap ajudikasi (adjudication) dan tahap purna –

ajudikasi (post-adjudication) dalam prosedur desain sistem peradilan pidana 

yang berdasarkan hak asasi manusia dimana hak asasi manusia merupakan  

bagian dari hukum acara pidana dapat terlaksana di bumi negara tercinta kita 

khususnya. 

B.4.1. Istilah Penasehat Hukum  

Istilah Penasehat Hukum76 sebagai pekerjaan atau jabatan hukum 

pertama kali digunakan oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang 

                                                        
76 Penggunaan istilah Penasehat Hukum di dalam prakteknya masih debatible, misalnya LUHUT  M.P. 

PANGARIBUAN , SH., LLM, menyatakan sebagai berikut :”Penggunaan istilah “Penasihat Hukum” pada 
dasarnya memiliki kelemahan yang ifatnya mendasar,. Pertama, istilah Penasihat itu secara denotatif atau 
konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu bisa kedua-duanya yaitu pasif ketika hanya memberikan 
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Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang di dalamnya ada pengaturan 

tentang pengawasan terhadap Notaris dan “Penasehat Hukum” (dalam 

Undang-undang tersebut menggunakan istilah Penas(e)hat Hukum bukan 

Penas(i)hat Hukum). 

Selanjutnya istilah “Penasihat Hukum” digunakan dalam pasal 36, 

pasal 37, dan pasal 38 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut : 

Pasal 36 : 

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan 

penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta 

bantuan Penasihat Hukum.” 

Pasal 37 : 

“Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, penasihat 

hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung 

tinggi Panacasila, hukum dan keadilan.” 

Pasal 38 : 

“Masalah penasihat hukum dan bantuan hukum akan diatur kemudian atau 

lebih lanjut dengan Undang-Undang.” 

                                                                                                                                                                            
naihat-nasihat hukum tertentu yang bisa berbentuk lisan atau tulisan (seperti legal opinion/audit), tetapi bisa 
aktif ketika melakukan pembelaan di pengadilan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam 
penyelesaian suatu kasus alternatif. Alternatif dispute resolution seperti negosiasi , mediasi dan arbitrase. Kedua, 
secara nomatif sebagaimana telah dimulai diatur dalam RO (Ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan 
Mengadili) seorang advocaat en Procureur dapat bertindak baik secara pasif ataupun aktif dalam mengurus 
sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Luhut M.P. 
Pangaribuan, SH., LLM., Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, 
Jakarta:Djembatan, 2002, hal.7. Selanjutnya Agusman Candra Jaya, SH.MH., menyatakan : Penggunaan istilah 
“Penasihat Hukum” sebenarnya tidak tepat bagi orang yang memberi bantuan hukum, tapi akan mejadi kurang 
etis apabila digunakan istilah “Pembantu Umum” atau “Pembantu Hukum”. Mungkin lebih tepat dan sesuai jika 
menggunakan istilah Pembela Umum (Public Defender), karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan adalah 
membela kepentingan hukum tersangka atau terdakwa, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. 
Agusman Candra Jaya, SH.MH., Advokat (Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh), Jakarta : Candra 
Jaya Institute, 2009, hal. 33.    
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 Istilah Penasihat Hukum, dalam  pasal 1 angka 13 KUHAP, menyatakan 

sebagai berikut :  

“Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum.” 

 Selanjutnya pasal 1 butir 2 Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung 

dan Menteri Kehakiman No. : KMA/005/SKB/VII/1987-No. : M.03-PR,08.05 

Tahun 1987, tanggal 6 Juli 1987, menyatakan sebagai berikut : 

“Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan hukum atau 

nasihat hukum , baik dengan bergabung atau tidak dalam persekutuan 

penasihat hukum, baik sebagai mata pencarihan atau tidak, yang disebut 

sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktik.”77 

 Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, menyatakan sebagai berikut : 

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam 

maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-

undang ini.”78 

   Selanjutnya pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, menyatakan sebagai berikut : 

                                                        
77 Penggunaan istilah Pengacara/advokat dan Pengacara praktik oleh Surat Keputusan Bersama 

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. : KMA/005/SKB/VII/1987-No. : M.03-PR,08.05 Tahun 1987, 
tanggal 6 Juli 1987, dikarenakan pada saat itu belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang profesi 
pemberi batuan hukum, dan kalaupun ada hanya perundang-undangan peninggalan Belanda yaitu pada RO 
(Ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili)  yang menyebutkan tentang profesi “Advocatten 
en Procureur” (atau Advokat dan Pengacara). Selain itu Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan 
Menteri Kehakiman No. : KMA/005/SKB/VII/1987-No. : M.03-PR,08.05 Tahun 1987, tanggal 6 Juli 1987 juga 
menyatakan bahwa Penasihat Hukum adalah merupakan jabatan hukum yang melekat pada Advokat/Pengacara 
dan Pengacara Praktik. 

 
78  Persyaratan dimaksud sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 18 

Tahun 2003 tentang Advokat. 
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“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, endampingi, 

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 

klien.” 

 Sehingga bedasarkan uraian tersebut diatas, terlepas dari masih debatible 

penggunaan istilah “Penasihat Hukum” dalam praktek, maka yang dimaksud 

dengan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat undang-

undang untuk memberikan bantuan hukum dan yang dapat memberikan 

bantuan hukum tersebut adalah advokat, dengan kata lain Penasihat Hukum 

adalah jabatan hukum dalam penegakkan hukum pidana yang melekat pada 

advokat. 

B.4.2. Advokat sebagai Penasihat Hukum     

    Pasal  5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

menyatakan sebagai berikut : 

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh 

hukum dan peraturan perundang-undangan.”79 

 Penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, menyatakan sebagai berikut : 

“Yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum “ adalah 

sebagai salah satu perangkat dalam proses dalam proses peradilan yang 

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam 

menegakkan hukum dan keadilan.” 

                                                        
79 Sebelum adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat., advokat dalam praktiknya 

tidak dipersepsikan sebagai penegak hukum. 
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  Advokat sebagai Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan tersebut 

diatas adalah bagian dari sistem peradilan pidana, dimana mempunyai fungsi 

yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu bagian dari 

kekuasaan kehakiman. Namun advokat sebagai Penasihat Hukum dalam 

statusnya sebagai penegak hukum tidak melakukan suatu pemaksaan dalam 

menjalankan profesinya seperti rekan penegak hukum lainnya (Penyidik 

(Polisi), Penuntut umum (Jaksa) dan Hakim) yang diberi wewenang melakukan 

upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan) oleh Negara. 

    

B.4.3. Sistem Peradilan Pidana 

Dalam melaksanakan administrasi peradilan pidana terdapat lembaga-

lembaga yang saling berhubungan dalam suatu sistem, yaitu ,sistem peradilan 

pidana, yang telah didesain prosedurnya oleh hukum acara pidana. 

Mardjono Reksodiputro, menyatakan sebagai berikut : “Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.” 

80      

Sistem peradilan pidana, yang terdiri atas sub-sub sistem , antara lain 

polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, advokat 

sebagai penasihat hukum, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, yang 

mempunyai tujuan bersama dalam kesatuan sistem atau semua subsistem 

bekerja secara terpadu untuk menuju satu tujuan dari seluruh sistem peradilan 

                                                        
80 Ibid, hal. 84. 
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pidana, walaupun setiap sub sistem mempunyai tujuan yang saling berbeda 

dengan sub sistem yang lainnya. 

Mengenai tujuan sistem peradilan pidana, Mardjono Reksodiputro, 

menyatakan sebagai berikut : “Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat 

dirumuskan sebagai berikut : a). mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan; b). menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c). 

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya.” 81 

Sehingga subsistem-subsistem  yang ada dalam sistem peradilan pidana 

(polisi, jaksa, penasihat hukum, hakim dan lembaga pemasyarakatan) harus 

bekerjasama membentuk suatu keterpaduan atau membentuk desain 

prosedural bersama untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, 

dimana dikenal dengan nama suatu “integrated criminal justice 

administration”.  

Kegagalan dalam integrated criminal justice administration dalam 

sistem peradilan pidana akan juga berakibat kegagalan tujuan dari sistem 

peradilan pidana. Sehingga mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 

(tujuan utama dari sistem peradilan pidana) bahkan menjadi korban kejahatan 

dalam sistem peradilan pidana itu sendiri  (misalnya peradilan sesat) bukan 

tanggungjawab dari satu subsistem saja (hakim saja), namun merupakan 

tanggungjawab dari semua subsistem dalam peradilan pidana.  

                                                        
81 Ibid, hal. 85. 
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Desain prosedural (procedural design) sistem peradilan pidana yang 

ditata melalui KUHAP, terbagi dalam tiga tahap : (a). pra-ajudikasi (pre-

adjudication), (b). ajudikasi (adjudication) dan (c). tahap purna ajudikasi (post-

adjudication), dimana Penasihat Hukum yang merupakan salah satu dari 

subsitem yang ada pada sistem peradilan pidana selalu mengikuti atau masuk 

dalam subsitem pada ketiga tahap tersebut tersebut. 

 Sehingga peran dan fungsi Penasihat Hukum juga dapat sebagai 

stabilitator dalam sistem peradilan pidana untuk keseimbangan dalam sistem 

peradilan pidana dan juga sebagai keseimbangan antara kepentingan 

masyarakat/negara dengan hak asasi manusia sebagai warga negara yang 

statusnya oleh negara dijadikan tersangka dan terdakwa.        

B.4.4. Peran dan Fungsi Penasihat Hukum   

Penasihat hukum sebagai profesi advokat selain dituntut akan kebebasan 

dalam bertindak untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan disisi lain 

sebagai penegak hukum, yang juga mempunyai peran dan fungsi dari salah satu 

subsistem sistem peradilan pidana, yang mempunyai  tanggungjawab atas 

tercapainya tujuan dari sistem peradilan  pidana, maka asas keseimbangan 

dalam bertindak harus juga dipahami oleh Penasihat Hukum ketika 

menajalankan peran dan fungsinya dalam hukum acara pidana. 

 Selain itu juga Penasihat Hukum juga sebagai  pengawas dari  

prosedural yang dijalankan oleh seluruh subsistem dari sistem peradilan 

pidana tidak terkecuali pada dirinya sendiri, dimana hal tersebut  telah 

ditentukan dalam hukum acara pidana, yang terbagi dalam tahap pra-ajudikasi 
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(pre-adjudication), tahap ajudikasi (adjudication) dan tahap purna ajudikasi 

(post-adjudication). 

Sebagai penegak hukum, Penasihat Hukum  dalam memperjuangkan hak 

asasi manusia tidak semata-mata berarti hanya melaksanakan undang-undang 

dan atau sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim, oleh karena bilamana 

tidak atau belum diaturnya suatu hak warga negara dari tersangka dan 

terdakwa dalam perundang-undangan, maka melalui upaya hukum dapat 

memperjuangkan hak warga negara tersebut.82    

Dalam memperjuangkan hak tersangka dan terdakwa yang tidak diatur 

dalam KUHAP, yang merupakan dasar kebutuhan dan memenuhi asas Miranda 

Rule, sebagai contoh dalam tahap Pra ajudikasi (Pre-adjudication) berupa 

analisa hukum (legal Audit) dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

obyektif atas penyidikan terhadap tersangka dan atau lebih lanjut melakukan 

“gelar perkara” serta mengajukan keberatan-keberatan atas proses penyidikan 

yang telah mengabaikan atau melalaikan hak asasi manusia. Dalam tahap 

Ajudikasi (Ajudication) misalnya, meminta informasi, dokumen-dokumen dan 

atau surat-surat dari instansi pemerintah dan atau swasta untuk mengimbangi 

bukti-bukti yang dominan dimiliki oleh Penyidik pada saat tahap Pra ajudikasi 

(Pre-adjucation) sehingga menghindari pada tahap ajudikasi (Ajudication) 

terjadi dominansi dari bukti-bukti dari Pra ajudikasi (Pre ajudication), terlebih 

perkembangan hukum pembuktian dewasa ini lebih cenderung melanggar hak 

                                                        
82 Prof. Soerjono Soekanto, SH.MA., menyatakan : “Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa 

penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan,.  . . Selain itu, ada 
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegak hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. 
Perlu dicatat, bahwa pendapat –pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, 
apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di 
dalam pergaulan hidup.” Surjono Sukanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegak hukum, Jakarta :PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007, hal 7-8.    
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asasi manusia tersangka dan terdakwa. Pada tahap Pasca ajudikasi (Post- 

ajudication), peran dan fungsi Penasehat Hukum sangat besar karena di 

lembaga pemasyarakatan ini sangat besar peluang pelangaran hak asasi 

manusianya, baik dari segi pelayanan pembinaan , kesehatan, hubungan dengan 

keluarga terpidana .Selain kurang dan atau belum ada pengaturan atas peran 

dan fungsi   Penasihat Hukum dengan Lembaga Pemasyarakatan, banyak 

Penasihat Hukum yang tidak melaksanakan peran dan fungsinya sebagai 

penegak hukum dalam salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, dan 

lebih banyak Penasihat Hukum pada saat Pasca ajudikasi (Post-ajudication) 

hanya melakukan upaya hukum saja, meskipun hal tersebut sangat penting 

juga.   

Oleh karena itu perlu pengaturan lebih tegas atas  peran dan fungsi dari 

Penasihat Hukum sebagai penegak hukum yang melaksanakan salah satu 

subsistem dari sistem peradilan pidana, baik pada tahap Pra ajudikasi (Pre 

ajudication),  tahap ajudikasi (Ajudication), maupun pada tahap   Pasca 

ajudikasi (Post- ajudication);  

Dapat disimpulkan bahwa KUHAP melihat proses peradilan pidana 

sebagai suatu “perjuangan” untuk menegakkan hukum secara adil. Melihatnya 

sebagai suatu proses hukum yang adil (due process of law). Sehingga peran dan 

fungsi Penasihat Hukum adalah memperjuangkan hak-hak dari tersangka dan 

terdakwa yang dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga 

negara dan juga melaksanakan serta  mengawasi pelaksanaan asas-asas hukum 

acara pidana dalam semua subsistem dalam sistem peradilan pidana yang 

terpadu, sehingga dapat terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana sesuai 
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dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, khususnya Kemanusian yang 

adil dan beradab.   

B.4.5. Tersangka Dan Hak-Haknya.  

 Salah satu idealisme perundang-undangan adalah diorientasikan untuk 

kepentingan rakyat.  Hukum dibuat bukan untuk membebani, menyusahkan, 

memperdaya, menginferiorismekan, menestapakan dan meresahkan 

masyarakat, baik dari aspek fisik, material maupun psikologis,  melainkan 

diorientasikan untuk “menyelamatkan” masyarakat dari praktik-praktik 

dishumanisme, pelanggaran terhadap human right dan memperbarui cara 

pandang dan pola hiudp masyarakat (social of life style) ; 

 Salah seorang pemegang sah yang memperolah proteksi yuridis dalam 

KUHAP adalah tersangka.   Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan 

pendahuluan ini yang harus dilaksanakan atau ditegakkan oleh penyidik.   

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, pada dasarnya tersangka 

mempunyai  hak-hak asasi yang sama dengan  manusia pada umumnya.  Hanya 

karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-haknya dengan sangat 

terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu (Djoko Prakoso, 

19875)”.  Oleh karena itu seseorang yang oleh suatu sebab secara “kebetulan” 

(misalnya kemiripan wajah/sosok pelaku) diberi kedudukan sebagai tersangka, 

haruslah benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan  setinggi-

tingginya atas hak-haknya, sebab dia ini masih menjadi “korban” dugaan dan 

bukti permulaan.  Dalam pasal 1 butir 15 sudah disebutkan, “tersangka adalah 

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. 
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 Dalam Wetboek van Strafvording Belanda tidak membedakan istilah 

tersangka dan terdakwa.  Namun hanya menggunakan satu istilah saja, yaitu 

“Vardachte”.  Akan tetapi dibedakan pengertian “Verdachte” sebelum penuntutan 

dan “Verdachte” sesudah penuntutan (Andi Hamzah, 1987:57).  Sedangkan 

pengertiannya sama dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. 

Andi Hamzah memberikan catatan mengenai pengertian tersangka, bahwa 

“pada definisi tersebut (KUHAP), terdapat kata-kata “karena perbuatannya atau 

keadaannya”.  Untuk ini penulis berpendapat bahwa itu kurang tepat, karena 

kalau demikian, penyidik sudah  mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, 

padahal  inilah yang disidik (Andi Hamzah 1987 : 59). 

Hak priviles yang dimiliki tersangka adalah perlindungan dari stigmatisasi 

praduga bersalah oleh “praduga tak bersalah” (presumption of innocence), 

artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan 

dimuka siding pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

 Berpijak pada asas tersebut memberikan pengertian, bahwa tersangka itu 

punya kedudukan “wajib” dianggap sebagai subjek hukum dan bukan objek 

hukum, artinya, ia baru terlihat dalam system  yang berusaha  “memperjalan” 

eksistensi dirinya.  Ia belumlah sebagai pelaku suatu tindak kriminal, melainkan 

masih dikategorikan sebagai sosok awal yang patut dijadikan refrensi atau 

sumber keterangan suatu tindak kriminal, sehingga tidak boleh “dikorbankan” 

dalam praduga bersalah.                         
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 Hak tersangka redaksional termuat dalam rangkaian kata-kata  

“tersangka atau terdakwa berhak” yang diatur dalam pasal 50-68 KUHAP, yang 

meliputi  : 

a. hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh  penyidik ( pasal 50  ayat 

(1) ). Secara a contrario pasal ini bermuatan normative-imperatif kepada 

penyidik, bahwa penyidik dilarang menunda-nunda pemeriksaan perkara. 

b. hak untuk segera  memajukan perkaranya ke pengadilan  ( pasal 50 ayat (2) 

) ; Jika penanganan perkara pada tahap penyidikan sudah dinilai “cukup”, 

maka lebih baik segera dimajukan ke pengadilan, tanpa perlu menunggu 

masa tahanan “menjelang habis”. 

c. hak untuk segera diberitahukan dengan jelas terhadap apa yag 

dipersangkakan kepadanya (pasal 51 sub a).  Pasal ini menuntut penegak 

hukum agar tidak mempermalukan tersangka sebagai pihak yang “dibodohi” 

atau tidak boleh menganggap tersangka sebagai pihak yang tidak perlu 

“dimelekkan” secara yuridis ; 

d. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik     (pasal 

52). Penyidik tidak boleh “mempermak” tersangka untuk kepentingan 

pemeriksaan, artinya harus membiarkan tersangka memberikan keterangan-

keterangan atau tanpa adanya unsure pemaksaan dan pressure baik fisik 

maupun psikis. 

e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap 

tingkat pemeriksaan dan berhak pula untuk memilih sendiri penasihat 

hukum (pasal 54 dan 55) ; 
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f. hak untuk mendapatkan juru bahasa/penterjemah ( pasal 53 ayat (1) ) ; 

g. hak untuk mendapatkan dan penasihat hukum yag ditunjuk oleh pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang 

diancam pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau lebih 

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih 

dengan cuma-cuma (pasal 65) ; 

h. hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, bagi tersangka yang 

dikenakan penahanan ( pasal 57 ayat (1) ) ; 

i. hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi yang berkebangsaan 

asing ( pasal 57 ayat (1) ) ; 

j. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 

58)  

k. hak untuk diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya      (pasal 

59). Seringkali terjadi pemberitahuan kepada keluarga ini  terlambat ; 

l. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya (pasal 

60 dan 61) ; 

m. hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak 

keluarganya (pasal 62) ; 

n. hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 64) ; 

o. hak untuk mengajukan saksi ahli yang a de charge (pasal 65) ; 

p. hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 680) ; 

Di samping hak-hak yang telah tersebut, masih ada jaminan proteksi atas 

hak-hak tersangka yang berkaitan dengan penahanan, penggeledahan, penyitaan 
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barang dan lainnya.  Disinilah penyidik dituntut harus “melek” atas 

kompetensinya kepada hak-hak tersangka yang berkaiatan dengan tersangka ;    

Dengan dijaminya perlindungan akan kedudukan tersangka dalam semua 

pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem akusatoir artinya 

KUHAP menempatkan seorang  tersangka sebagai subjek  hukum dengan segala 

hak yang melekat  padanya, misalanya dalam masalah bantuan hukum, bahwa 

sejak pemeriksaan dimulai tersangka sudah berhak untuk  didampingi penasihat 

hukum, memberikan keterangan atau jawaban-jawaban atas pertanyaan 

penyidik secara bebas, menghubungi  keluarganya mengajukan saksi yang 

meringankan dan sebagainya.  Tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai 

obyek hukum atau “keranjang” untuk pelemparan kesalahan-kesalahan  yang 

terjadi ditengah masyarakat . 

Kompetensi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam 

proses penyidik ditentukan pasal 69 KUHAP, bahwa “penasihat hukum  berhak 

menghubungi  tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat 

pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.  

Ketentuan yuridis ini memberikan peluang atau gerak leluasa kepada penasehat 

hukum untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya. 

Mobilitas penasehat hukum yang diberi tempat leluasa tersebut 

merupakan perkembangan baru dalam system hukum Indonesia (KUHAP), 

mengingat HIR (hukum acara pidana lama) tidak mengenal adanya kompetensi 

penasehat hukum dan bantuhan hukum ditingkat pemeriksaan pendahuluan 

(penyidik). 
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Sementara itu mengenai tata cara penasihat hukum dalam memberikan 

bantuanya kepada tersangka sudah diatur dalam KUHAP Bab VII tentang 

Bantuan Hukum (pasal 70 sampai dengan pasal 74). Untuk kepentingan 

pembelaan bagi tersangka, maka penasihat hukum berhak menghubungi 

tersangka di semua tingkat pemeriksaan.  Interaksi tersangka dengan penasihat 

hukumnya ini diawasi oleh penyidik.  Penasehat hukum dapat pula memperoleh 

berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik untuk kepentingan pembelaan.  

Pelanggaran terhadap penasihat hukum yang hendak menemui tersangka 

merupakan pelanggaran hak, kecuali penasihat hukum terbukti 

menyalahgunakan wewenang ; 

Ada beberapa pendapat mengenai peranan penasihat hukum dalam penyidikan : 

a.  Tedjo Kusumo mengatakan, bahwa arti penting pemberian bantuan hukum 

dari pembela dalam pemeriksaan pendahuluan bagi tersangka adalah 

kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi biar diawasi ; 

b. Syeh Syahab mengatakan, bahwa dengan hadirnya pembela dalam 

pemeriksaan pendahuluan, maka pembela dapat melihat dan mendengarkan 

jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka, serta dapat 

menghindarkan kekerasan-kekerasan dan kekeliruan.  Jadi keuntungan 

daripada tersangka apabila didampingi pembela  dalam pemeriksaan 

pendahuluan adalah tersangka tidak dipukul dan tersangka bebas dalam 

menjawab ; 

c. Menurut Letkol Polisi. Suyono adalah, adanya pembela didalam pemeriksaan 

pendahuluan adalah sangat penting dan tidak ada permasalahan demi 

tegaknya keadilan dan kebenaran ; Akan tetapi sebagai manusia biasa, 
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pembela tentunya tidak akan memberatkan atau merugikan agar 

klienya/mereka-mereka yang dibelanya ; 

d. Menurut I Ade Suea, bahwa adanya pembela didalam pemeriksaan 

pendahuluan lebih manusiawi dan praktik-praktik pemeriksaan seperti 

zaman colonial terhadap tertuduh dapat dihindarkan, seperti halnya untuk 

mendapatkan pengakuan dari tertuduh dengan pemukulan-pemukulan dan 

bentakan-bentakan serta menakut-nakuti ; 

 Di lain pihak dengan hadirnya pembela dalam pemeriksaan pendahuluan 

hendaknya tidak menghambat pemeriksaan (Djoko Prakoso, 1987 : 86) ; 

 Beberapa tersebut mengisyaratkan bahwa sebelum berlakunya KUHAP 

penasihat hukum belum mempunyai kedudukan dan peran yang diperhitungkan 

dalam peta hukum positif, terutama pada tahap penyidikan.  Terkesan penasihat 

hukum hanya merupakan tenaga bantuan yang kurang memiliki arti penting 

dalam law enforcement ; 

 Bagi penyidik, kehadiran penasihat hukum merupakan manifestasi 

pengawasan langsung terhadap jati dirinya dalam memobilitaskan kewajiban 

dan kompetensinya, artinya sudahkah penyidik menjalankan tugas sesuai 

dengan prosedur (aturan main) dan sekaligus memperdulikan eksistensi human 

right.   

Jika masih banyak penyidik yang melakukan pemberdayaan atas human 

right ketika berlangsung penyidikan, maka kiblat kompetensinya masih 

bernafaskan praktik penyidikan hukum kolonialisme.  Oleh karenanya kehadiran 

penasihat hukum hendaknya dijadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan 
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profesionalisme penyidikan, membangun intergritas moral dan menumbuhkan 

kredibilitas yang lebih besar terhadap masyarakat ; 

 Sudah seharusnya apabila setiap penyidik bertanya dalam hati dengan 

meminjam kata-kata Bismar Siregar, “mampukah sudah aku mengandalkan 

keterampilanku, bahwa kebeneran itu tetap kebenaran walaupun diusahakan 

ditutup-tutupinya.  Sebaliknya bahwa kebatilan itu tetap kebatilan walaupun 

diusahakan ditutupi-tutupinya sebaliknya bahwa kebatilan itu ditetap kebatilan 

walaupun diusahakan untuk menyembunyikan (Riduan Syaharni 1983 : 51) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasihat hukum 

dalam proses penyidikan dapat menjadi protector atas human right dan sebagai 

control dan koreksi atas tugas-tugas penyidikan ; 

B.4.6. Kriteria Tersangka Tidak Mampu.  

 Status tersangka tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 

ayat (1) KUHAP adalah tersangka yang secara ekonomis tidak mampu membayar 

penasihat hukum.   Hal ini dapat dipahami dalam kalimat “… bagi mereka yang 

tidak mampu…..yang tidak mempunyai penasihat hukum…..” Untuk mengetahui 

ketidak mampuan  tersangka ini menurut SK Menkeh RI No. M.02.UM.09.80 

tahun 1980 jo. SK Menkeh RI No.M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai berikut  : 

 Bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang kurang mampu/tidak 

mampu, yang dibuktikan dengan : 

1. Surat keterangan dari Kepala Desa; atau 

2. Surat keterangan dari Camat; atau 

3. Surat keterangan dari Kepala Polisi; atau 
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4. Surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri; atau 

5. Surat keterangan dari Kantor Sosial 

Walaupun sudah ada SK Menkeh tersebut ada pula perspektif dari 

lingkungan penasihat hukum mengenai status tersangka atau parameter 

ketidak mampuannya dengan cara tidak meminta surat keterangan dari klien 

atau pejabat yang berwenang yang “menerbitkan bukti diri kemiskinan”, sebab 

kalau dengan surat keterangan bisa saja dibuat suatu permainan 

(kongkalikong), tapi dengan cara mencari tahu tentang ditanggung atau 

mendatangi kerumah klien untuk mencari objektivitasnya ; 

Dari dua cara tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada 

ukuran final dan tegas mengenai predikat tidak mampu itu sendiri bagi 

tersangka.  Walaupun begitu dari dua cara tersebut dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud tidak mampu adalah ketidakmampuan dari ukuran perekonomian, 

sehingga tidak mampu mengalternatifkan dan membayar perkara pidana ;  

Walaupun secara yurudis tersangka sudah diberi keistimewaan untuk 

didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, akan tetapi 

seringkali terjadi tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum yang 

disediakan oleh penyidik ; 

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP ditulis, “mengenai pengaturan 

hak-hak tersangka dan terdakwa ini KUHAP menggunakan pendekatan asas 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana disatu pihak memberikan 

hak kepada tersangka dan terdakwa dan untuk meralisir hak itu undang-

undang menentukan memberikan kewajiban dalam penemuannya secara 

maksimal.  Sebab apabila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak 
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disatu pihak tanpa adanya kewajiban dipihak lain maka hak itu hanya berupa 

ide saja ; 

Berpijak pada pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut diperoleh 

pengertian, bahwa dalam memenuhi hak seseorang, dalam hal ini tersangka 

harus diikuti dengan prinsip keseimbangan, artinya hak seseorang yang secara 

yuridis wajib dipenuhi harus diupayakan penegakannya atau memperjelas 

kepadanya bahwa penasihat hukum merupakan haknya dan tidak sebaliknya 

didiamkan atau tidak diberitahu kalau sebenarnya  penasihat hukum 

merupakan unsure vital terhadap law enforcement, terutama bagi kepentingan 

tersangka. Begitu pula tersangka harus diberitahu oleh penyidik bahwa 

kehadiran penasihat hukum itu memiliki arti priviles bagi nasib tersangka dan 

bukan ditakut-takuti ; 

Menurut Frans Tri Harsono Adi, bahwa “penemuan kewajiban secara 

maksimal berarti tetap wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka 

sekalipun ia menolak atau menyatakan tidak perlu didampingi penasihat 

hukum dan sekalipun ditempat itu tidak ada penasihat hukum, maka ditunjuk 

orang lain yang cakap untuk tugas itu (1988 :164)” ; 

Begitu pula menurut Willi Soenarto, bahwa “sebenarnya penyidik kalau 

dalam tingkat penyidikan dia tetap wajib menyediakan penasihat hukum bagi si 

tersangka yang diancam dengan pidana (sebagaimana hukum sendiri).  Dan 

kalau seandainya tersangka tak mau, maka tetap disediakan dan disuruh 

mendampingi saja pada saat dilakukan penyidikan/pengusutan lebih-lebih 

pada saat penasihat hukum menurut KUHAP toh pasip saja (1989 : 6) ; 
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Dengan kalimat “wajib menunjuk” dalam pasal 56 KUHAP berarti ada 

penentuan secara imperative kepada penyidik untuk menyediakan penasihat 

hukum bagi tersangka yang tidak mampu.  Meskipun tersangka tidak mau atau 

menolak didampingi penasihat hukum bukan berarti kewajiban penyidik 

menjadi gugur, melainkan tetap “wajib menunjuk” ; 

P.A.F. Lamintang menyarankan, agar penyidik tidak melanggar 

ketentuan yang diatur dalam pasal 56 KUHAP ini maka setiap kali ia memulai 

dengan sesuatu pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang 

melakukan suatu tindak pidana lima tahun atau lebih, maka ia harus 

menanyakan apakah ia akan dibantu oleh seseorang penasihat hukum atau 

tidak.  Apabila tersangka menyatakan tidak mempunyai penasihat hukum 

karena tidak mampu, maka penyidik wajib menunjukan seorang penasihat 

hukum bagi mereka  (1984 : 49) ;  Sejalan dengan pendapat Lumintang ini, 

Soesilo Yuwono juga berpendapat, bahwa penyidik mempunyai kewajiban 

untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka tidak mampu atau tidak 

mempunyai penasehat hukum sendiri, demikian juga bagi tersangka yang 

diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP (1982 : 

74) ; 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil pengertian, bahwa 

sebelum penyidik melakukan suatu pemeriksaan, maka lebih dahulu penyidik 

harus memperhatikan hak-hak tersangka.  Salah satu hak tersangka tidak 

mampu adalah didampingi penasihat hukum.  Sementara itu yang berkewajiban 

menunjuk penasihat  hukum adalam penyidik jadi tidak hanya penasehat 

hukum yang menjadi protector atas human right ; 
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B.4.7. Mendiagnosa Faktor Penghambat 

Realitas empiris dari pasal 56 ayat 1 seringkali dihadapkan dengan 

faktor-faktor yang menghambatnya sebagaimana berikut ini : 

1. Belum adanya ketentuan pelaksana atau petunjuk teknis yang jelas dan 

tegas mengenai pasal tersebut.  Kevakuman dari segi teknis operasional ini 

yang “menyeret” idealisme  pasal tersebut terkesan vulgar atau kehilangan 

makna (meaningless) ; 

2. Sikap pihak tersangka yang antipati dan menolak untuk didampingi 

penasihat hukum pada waktu pemeriksaan didepan penyidik ; 

3. Penolakan tersebut bisa dikarenakan tersangka belum “melek yuridis” atau 

tidak mengerti siapa sebenarnya penasihat hukum itu dan apa korelasi 

positif denganya, disamping tidak menutup kemungkinan karena penyidik 

sendiri tidak berupaya “memelekkan” masyarakat terhadap hak 

pembelaan; 

4. Persoalan penolakan tersebut dapat disebabkan oleh masih belum 

profesionalnya pihak penyidik dalam memahami dan melaksanakan 

ketentuan–ketentuan normative yang sudah di gariskan dalam KUHAP 

penydidik menangani terseangka tidak berdasarkan kekuatan rasionaltas  

dan intelektualitas, melainkan berdasarkan kekuatan fisik dan kekerasan ; 

5. Belum adanya koordinasi, baik secara administrative maupun organisasi 

antara penyidik dengan lembaga-lembaga bantuan hukum, sehingga yang 

terjadi adalah sikap saling menunggu dan tidak menempatkan sebagai 

mitra kerja, melainkan sebagai lawan ; 
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Menyikapi faktor-faktor penghambat tersebut yang dituntut paling 

depan bertanggung jawab adalah penyidik, mengingat selain ia berkompetensi 

terhadap pemeriksaan pendahuluan, juga berkompetensi terhadap 

pemeriksaan pendahuluan, juga berkompetensi atas human right untuk 

menjamin proteksi fisik dan psikologis tersangka.  Kompetnsi penyidik ini 

harus diikuti oleh sikap kejujuran dan keterbukaan (trial and fair) dari 

penasihat hukum dalam menyikapi pembelaan dan bukan sebagai 

penghambat atas law enforcement.  Begitu pula tersangka tidak lepas dari 

tuntutan tanggung jawab, yaitu tidak memutarbalikkan keterangan atau 

mengkontaminasikannya yang dapat “memperlambat” penyelesaian 

pemeriksaan ; 

Etos kerja yang dikonstruksi oleh penegak hukum, dalam hal ini 

penyidik dan penasihat dan penasihat hukum tidak boleh “telanjang” dari 

idealisme yuridis (KUHAP),  Aroganisme  atau “kecongkakan” dan 

keterpenjaraan HAM serta birokratisasi yang tidak “sehat” merupakan akibat 

dari perilaku penegak hukum yang bermoduskan “penelanjangan” idealisme 

KUHAP akhirnya kehilangan makna (meaningless) ; 

Salah satu idealisme yuridis yang wajib ditegakkan  oleh penyidik 

adalah menyiapkan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu.  Bukan 

karena tersangka ini mengalami kesulitan perekonomian, sehingga dalam peta 

pemberlakuan hukum harus “dikalahkan” atau dibiarkan tidak memperoleh 

layanan yuridis (Law Service) yang adil ; 

B.4.8. Penyimpangan Oleh Advokat 
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- Advokat seringkali memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien 

mengenai perkara yang diurusnya; 

- Advokat sering membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu seperti 

kasus Harini Wiyono dan Probosutejo; 

- Meminta penangguhan penahanan dan sengaja membiarkan terdakwa 

menghilang sehingga perkara tidak dapat disidang. 

 

C. ANALISIS DAMPAK PENGATURAN 

Dengan adanya pengaturan yang baru, maka perlu dilakukan analisis terhadap 

dampak pengaturan yang baru dalam RUU KUHAP. Di antara usulan pengaturan 

yang baru adalah: 

C.1. Perlindungan Saksi dan Korban 

Perlu dibedakan antara saksi dan korban. Menurut Mudzakkir83, sebaiknya 

pengaturannya dipisahkan secara tegas antara pengertian saksi dan pengertian 

korban. Pengaturannya juga dalam bab atau bagian yang terpisah, sehingga akan 

tampak jelas hak-hak hukumnya sebagai saksi dan hak-hak hukumnya sebagai 

korban, saksi tidak mesti menjadi korban dan korban (hidup) adalah saksi. 

Dengan memuat dalam bab atau bagian tersendiri akan memudahkan usaha 

untuk mengimplementasikan kebijakan hukum acara yang berorientasi kepada 

pelanggar dan korban kejahatan (kebijakan yang seimbang). Mengenai 

pengaturan korban kejahatan, lihat uraian sebelumnya dalam uraian nomor 2 

(pencari keadilan dalam hukum pidana). 

                                                        
83 Mudzakkir, “Tanggapan Terhadap NA RUU tentang Hukum Acara Pidana”, Makalah disampaikan 

pada Sosialisasi NA RUU HAP di Jakarta, 1 November 2010. 
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RUU HAP memberi cantolan dasar hukum terhadap Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) termasuk tugas pokok dan fungsinya dalam 

hubungannya dengan sistem peradilan pidana. 

Hak-hak dasar korban, diadopsi dari deklarasi PBB, minimal ada 6 hak 

dasar. Contoh, Hak informasi. Baru hak lebih lanjut dapat diatur dalam UU LPSK. 

 

C.2. Hakim Komisaris 

Dasar-dasar Entitas Hakim Komisaris 

a) Keberadaan hakim komisaris sesuai dan menunjang asas peradilan yang 

cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan asas speedy trial 

dan justice delayed is justice denied. 

b) Keberadaan hakim komisaris telah diberlakukan di negeri Belanda, dan telah 

berjalan dengan baik. 

c) Keberadaan hakim kmisaris akan dapat merespon secara positif 

permasalahan yang muncul dalam phase pre-trial justice, seperti penahanan 

yang tidak jelas. 

d) Keberadaan hakim komisaris sesuai dengan tuntutan transparansi dan 

access to justice. 

e) Negara Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi internasional, 

termasuk dalam proses peradilan, untuk itu keberadaan hakim komisaris 

sesuai dengan substansi norma yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip 

peradilan yang member ruang access to justice. 
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f) Sebagai perbandingan: Hakim Komisaris di Belanda berada di Pengadilan 

Tingkat Pertama, bukan di Pengadilan Tingkat Banding, dan yang menjadi 

hakim komisaris adalah hakim tinggi. 

g) Memperpanjang penahanan perlu persetujuan hakim komisaris 

h) Pembela dapat melakukan pembelaannya di hakim komisaris 

i) Hakim Komisaris dapat meminta polisi dan JPU untuk melakukan investigasi 

supaya teman-teman tersangka diperiksa, sehingga pengacara dapat 

mengetahui masih ada orang-orang yang perlu diperiksa. 

j) JPU memiliki banyak kewenangan meskipun harus ada persetujuan hakim 

komisaris. 

k) Dakwaan murni menjadi kewenangan JPU, hakim komisaris tidak 

berwenanga merubah surat dakwaan. 

l) Di Belanda, polisi dan JPU tidak dapat menentukan adanya penyadapan, 

kecuali ada persetujuan dari hakim komisaris, untu jangka waktu selama 30 

haru dan dapat diperpanjang. 

m) Menyadap dulu lalu melapor, tidak dikenal di Belanda. 

n) Akhir minggu dan malam hari, hakim komisaris tetap bertugas. 

Menurut Andi Hamzah84, lembaga hakim komisaris dalam RUU HAP sama 

sekali bukan tiruan atau sama dengan Rechter-Commissaris di Nederland atau 

juge d’instruction di Perancis atau inschungsrichter di Jerman yang sudah 

dihapus, giudice istructtore di italia yang sudah dihapus juga. Rechter-

Commisaris di Nederland sama dengan di Perancis juge d’instruction 

memimpin penyidikan. Di Perancis, penyidikan delik yang diancam dengan 

                                                        
84 Andi Hamzah, “Penjelasan Beberapa Hal Dalam RUU Hukum Acara Pidana”, Makalah, disampaikan 

pada Sosialisasi NA RUU HAP di Jakarta, 1 November 2010. 
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pidana 5 tahun ke atas yang disebut crime, dipimpin oleh juge d’instruction, 

yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun disebut delit, dipimpin oleh 

jaksa. Hakim komisaris versi Rancangan sama sekali tidak ada hubungan dengan 

penyidikan. Jadi, jika rechter-commisaris di Nederland atau juge d’instruction di 

Perancis disebut dalam bahasan Inggris investigating juge (hakim penyidik), 

maka hakim komisaris versi Rancangan KUHAP, tidak mungkin diterjemahkan 

sebagai investigating juge. Oleh karena itu Mr Robert Strang yang banyak 

membantu antara lain studi banding di Amerika dan Malaysia, memakai istilah 

commissioner juge untuk hakim komisaris versi Rancangan KUHAP. 

 Wewenang hakim komisaris versi Rancangan sama dengan praperadilan 

sekarang, namun ditambah dengan wewenang memperpanjang penahanan dan 

yang memutuskan layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas 

permintaan jaksa. Mengapa tidak dipakai istilah praperadilan? karena peradilan 

pidana itu dimulai dari penyidikan sampai terpidana keluar dari penjara. Jadi, 

tidak mungkin ada hakim pra penyidikan. Istilah lain yang dapat dipakai ialah 

hakim pra sidang (pre trial). 

Perbedaan lain antara praperadilan dan hakim komisaris versi KUHAP adalah : 

1. Hakim komisaris dilepaskan dari organisasi pengadilan negeri dan berdiri 

sendiri dan independen di luar struktur pengadilan negeri, walaupun 

hakimnya direkrut secara ketat dari hakim pengadilan negeri melalui seleksi 

PANSEL di Pengadilan Tinggi, karena dibutuhkan hakim yang jujur, 

berpengalaman, berani dan mempunyai hati nurani untuk kepentingan nusa 

dan bangsa. 
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Alasan: Jika wewenang memperpanjang penahanan yang tersangka harus 

dibawa secara fisik ke hakim untuk dilakukan penahanan, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights 

yang sudah diratifikasi dan telah diundangkan oleh Indonesia dengan 

Undang-undang No. 12 Tahun 2005, dilakukan oleh hakim (praperadilan) di 

Pengadilan Negeri, maka betapa sibuknya hakim di Pengadilan Negeri 

menerima dan memeriksa secara fisik  tersangka, saksi, yang dihadiri oleh 

polisi, jaksa dan penasihat hukum setiap hari. Dapat dibayangkan yang 

sekarang rata-rata 30 orang tahanan baru dimasukkan ke lembaga 

Salemba oleh Jaksa. Jika perpanjangan penahanan dengan surat saja tanpa 

dilihat secara fisik tersangka dan tanpa Tanya jawab seperti perpanjangan 

penahanan sekarang yang dilakukan oleh jaksa tanpa melihat secara fisik 

dan duduk perkara secara mendetail, memang tidak perlu dibentuk hakim 

khusus. 

Untuk memperpanjang penahanan oleh hakim sesuai dengan 

Covenant, maka tersangka harus dibawa (secara fisik) segera (promptly) ke 

hakim untuk dilakukan penahanan. Untuk itu, di Perancis dibentuk hakim 

khusus yang namanya juge des liberte et de la detention (hakim 

pembebasan dan penahanan). Hakim ini duduk setiap hari kerja menunggu 

tersangka dibawa kepadanya oleh polisi dan jaksa. Sebelum menandatangani 

surat perintah penahanan hakim itu menanyakan beberapa hal mengenai 

duduk perkara. Ruang hakim ini tidak lebih dari empat meter persegi dengan 

perabotan ala kadarnya. Penasihat hukum boleh hadir dan memohon dengan 

alasan agar tersangka tidak ditahan. Lamanya penahanan 400 hari sampai 
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sidang pengadilan hingga ke Mahkamah Agung selesai. Di Nederland yang 

memperpanjang penahanan tetap rechter-commisaris yang juga tersangka 

dibawa secara fisik. Perbedaan dengan Perancis, sidang penahanan di 

Nederland tertutup dengan semua pintu terkunci secara elektronik 

sedangkan di Perancis terbuka untuk umum. Pemeriksaan sebelum 

penandatanganan surat perintah penahanan oleh rechter-commisaris bahkan 

dapat mendengar keterangan saksi termasuk saksi di luar negeri melalui 

tanya-jawab teleconference (ruangan sidang penahanan di Nederland penuh 

dengan peralatan elektronik). Lamanya penahanan oleh rechter-commisaris 

hanya 14 hari yang dapat diperpanjang oleh hakim majelis selama 3 kali 30 

hari. Penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam jam kecuali perkara 

serius seperti pembunuhan dan terorisme selama 3 kali 24 jam. Di Perancis 

penahanan oleh penyidik (polisi) hanya enam jam kecuali perkara serius 

seperti pembunuhan dan terorisme selama 3 kali 24 jam. Di Perancis  

penahanan oleh penyidik (polisi) hanya satu kali 24 jam yang dapat 

diperpanjang jaksa selama satu kali 24 jam sebelum dibawa secara fisik ke 

hakim pembebasan dan penahanan. 

Penahanan yang dilakukan penyidik berdasarkan Rancangan ialah 

lima kali 24 jam. Jangka waktu paling lama bagi negara yang 

menandatangani covenant. Penahanan yang dilakukan oleh polisi Malaysia 

hanya satu kali 24 jam, yang selanjutnya harus dibawa ke hakim. Di Thailand, 

ada hakim piket 24 jam selama seminggu untuk menandatangani surat 

perintah penahanan.     
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2. Perbedaan wewenang yang lain antara hakim praperadilan dan hakim 

komisaris versi Rancangan ialah hakim praperadilan hanya menunggu 

adanya tuntutan dari pihak yang berkepentingan sedangkan hakim 

komisaris dapat proaktif menentukan suatu penghentian penyidikan 

misalnya, tidak sah. Saling menuntut ke praperadilan antara penyidik dan 

penuntut umum ditiadakan, karena dipandang antara penyidik dan penuntut 

umum merupakan satu pihak berhadapan dengan tersangka/penasihat 

hukum di pihak lain. 

3. Hakim Komisaris juga berwenang memutus suatu perkara layak atau tidak 

layak diajukan ke pengadilan, suatu hal yang sejak lama diperjuangkan oleh 

Adnan Buyung Nasution. 

4. Kantor Hakim Komisaris di atau dekat Rutan agar tahanan langsung 

dimasukkan ke tahanan tanpa dibawa lagi pulang. 

Sebagai catatan atas adanya alasan lain menolak adanya hakim 

komisaris karena akan memakan biaya besar yang setiap kota/kabupaten 

ada Hakim Komisaris, dapat dikemukakan bahwa: 

a. Sebelum terbentuk Hakim Komisaris, wewenangnya dilaksanakan oleh 

Wakil Ketua Pengadilan. Jadi, pembentukan Hakim Komisaris bertahap. 

Kantornya pun dapat meminjam sementara ruangan (ukuran cukup 

dengan 3 kali 4 meter persegi) di dekat ruangan Kepala Lapas. Hanya dia 

ruangan yang dibutuhkan, satu ruang sidang yang merangkap ruangan 

hakim itu. Dia duduk di belakang meja pada hari kerja dari jam 8.00 

sampai dengan jam 16.00 menunggu tahanan dibawa kepadanya. 

Ruangan lain untuk panitera dan pegawai lain. 
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Ruangan rechter-commissaris di Nederland memang mewah penuh 

dengan perlengkapan elektronik dan ada ruangan tahanan. Memang 

mereka sibuk sekali karena selain memperpanjang penahanan juga 

memimpin penyidikan. Berbeda dengan  ruangan sidang juge des liberté 

et de la detention di Perancis yang sederhana. Memang tugasnya hanya 

memperpanjang penahanan.  

Secara tidak sengaja, justru wewenang Hakim Komisaris versi 

Rancangan mirip dengan wewenang guidice perle indagini preliminary 

(hakim pemeriksa pendahuluan) di Italia yang baru dibentuk. Justru 

gudice istructtore yang sama dengan rechter-commossaris di Nederland 

dan juge d’instruction di Perancis, dihapus di Italia. Begitu pula di Jerman, 

hakim investigasi itu telah dihapus, kerna dipandang bersifat inquisitoir. 

Betapa bodohnya jika Tim RUU KUHAP meniru lembaga yang justru telah 

dihapus di negara lain. Agar tidak ada kesalahpahaman dan alergi, maka 

saya mengusulkan kepada mantan anggota Tim RUU (RUU secara resmi 

telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta 

sebelum pemilu yang lalu) agar isitlah Hakim Komisaris dalam Rancangan 

diganti dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (sama dengan Italia: 

guidice per le indagini preliminary) atau hakim prasidang85. 

Pendeknya sama dengan praperadilan sekarang yang 

wewenangnya diperluas dan berdiri sendiri terlepas dari organisasi 

Pengadilan Negeri, tidak berada di bawah pimpinan ketua pengadilan 

negeri. tidak setiap kasus harus ditunjuk hakim praperadilan. 

                                                        
85 Saya (AH) telah berkunjung ke Roma tahuan 2006, dan betapa kaget mengetahui guidice istructtore 

telah dihapus di Italia diganti dengan guidice per le indagini preliminary yang tugasnya mirip hakim komisaris 
versi Rancangan. 
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Catatan lain tentang Hakim Komisaris: 

1. Pro Aktif Meneliti Sah Tidaknya Penahanan, Penghentian Penyidikan. 

2. Pembatalan Atau Penangguhan Penahanan 

3. Perpanjangan Penahanan 25 Hari 

4. Menyatakan Bahwa Keterangan Yang Dibuat Oleh Tersangka Atau 

Terdakwa Melanggar Hak Untuk Tidak Menjawab 

5. Menyatakan Alat Bukti Atau Pernyataan Yang Diperoleh Secara Tidak Sah 

Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti 

6. Ganti Kerugian Dan/Atau Rehabvilitasi Untuk Seorang Yang Ditangkap Atau 

Ditahan Secara Tidak Sah Atau Ganti Kerugian Untuk Setiap Hak Milik Yang 

Disita Seacara Tidak Sah. 

7. Tersangka Atau Terdakwa Berhak Untuk Atau Diharuskan Untuk 

Didampingi Oleh Pengacara 

8. Bahwa Penyidikan Atau Penuntutan Telah Dilakukan Untuk Tujuan Tidak 

Sah 

9. Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntut Yang Tidak 

Berdasarkan Asas Oportunitas 

10. Layak Atau Tidak Layaknya Suatu Perkara Diajukan Ke Pengadilan 

(Pretrial) 

11. Pelanggaran Terhadap Hak Tersangka Apapum Yang Lain Yang Terjadi 

Selama Tahap Penyidikan 

 

C.3. Dihapuskannya penyelidikan 
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Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang 

dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan, dan 

bukan penyelidikan. Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang 

No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak 

dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHAP: yang 

dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini. 

Konsep yang ingin dibangun oleh RUU HAP adalah, bahwa polisi dan jaksa 

punya kewenangan yang jelas, dan lebih luas adiatur oleh UU teknis, seperti UU 

tentang Kepolisian dan UU Kejaksaan. Oleh karena itu, masalah penyelidikan 

secara mendalam dan mendetail dapat diatur dalam UU tentang Kepolisian RI 

dan peraturan pelaksanaannya. RUU HAP sama sekali tidak bermaksud 

mengebiri kewenangan Polisi untuk melakukan penyeldikan. Di mana 

penyelidikan dianggap perlu sebagai penyaring awal bagi layak tidaknya suatu 

peristiwa diteruskan ke penyidikan dan penuntutan. oleh karenanya, 

penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk 

mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi 

dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan 

dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis 

atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 2 

Tahun 2002 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.  
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C.4. Penyadapan (Intersepsi) 

Perlu tegaskan dalam hal penyadapan ini, apakah yang dimaksud 

wewenang menyadap dalam RUU HAP ini adalah wewenang merekam atau 

mengambil rekaman. Ini harus jelas. Menurut Mudzakkir, yang ideal adalah 

minta untuk direkamkan, hal ini artinya juga menghargai bisnis 

telekomunikasi. Jika disadap dipotong pembicaraannya tanpa server 

penyelenggara telekomunikasi, akan mengganggu hak perlindungan terhadap 

konsumen provider telekomunikasi. Yang paling penting prosesnya harus 

beradasarkan putusan pengadilan, karena menyangkut perampasan hak orang.  

Konsep pengaturan tentang penyadapan adalah dalam rangka 

membuktikan adanya perkara, sehingga harus ada indikasi tindak pidananya 

terlebih dahulu. Artinya penyadapan tidak boleh mencari-cari info siapa tahu ada 

tindak pidana. Beberapa mekanisme yang dapata diatur, misalnya dengan ijin 

hakim, karena ada juga tindak pidana yang tidak memerlukan penyadapan.  

Perlu ditegaskan bahwa kewenangan bukan berarti hak utk menyadap. 

Sama dengan kewenagnan penahanan, yang tidak bisa diartikan sebagai hak 

untuk penahanan. Setiap kewenangan ada tanggung jawab.  

Terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 31 ayat (3), 

penyadapan dimaksudkan pada  kegiatan mendengarkan, merekam, 

membelokan, merubah, menghambat dan mencatat, sehingga intersepsi 

disamakan dengan menyadap. Artinya bahwa konsep penyadapan yang dianut di 

UU ITE bukanlah untuk meminta disadap oleh instansi telekomunikasi, 

melainkan penyadapan dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum.  Untuk itu 
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perlu dilakukan harmonisasinya dengan konsep penyadapan yang akan 

ditentukan dalam RUU HAP. 

Demikian pula, mengenai ketentuan batasan subjek yang disadap. Dalam 

praktek, KPK melakukan penyadapan sendiri, dan yang disadap adalah 

komunikasi antara beberapa orang yang terkait korupsi. Siapapun yang masuk, 

pasti terekam, tidak dipilih, apakah pembicaraan itu terkait dengan tindak 

pidana atau tidak. Jadi apakah nanti kemungkinan ada pembicaraan pribadi  bisa 

tersadap, namun yang disampaikan ke pengadilan hanya yang terkait tindak 

pidana saja, sedangkan yang tidak berkaitan, akan dihapus. Hal ini juga harus 

diluruskan dengan konsep penyadapan yang akan diatur dalam RUU HAP. 

 

C.5. Pembatasan Kasasi  

Pembatasan perkara kasasi secara implisit yang ditentukan dalam Pasal 

235 dan 244 KUHAP ini pada prakteknya, masih belum efektif  terhadap 

pembatasan pengajuan kasasi perkara pidana ke MA, mengingat semakin 

banyaknya perkara yang masuk yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga 

hakim agung yang ada. Sehingga masalah penumpukan perkara di MA masih 

belum bisa diatasi. Oleh karenanya Perlu diatur pembatasan perkara kasasi 

dalam KUHP 

Untuk mengurangi volume pengajuan kasasi ke MA, kiranya perlu diatur 

pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi, dengan tanpa mengurangi hak 

asasi pencari keadilan (justisiabelen), misalnya, dengan meningkatkan peran 

pengadilan tinggi dengan menjadikannya sebagai peradilan terakhir untuk 
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perkara-perkara pidana tertentu yang nilainya tidak begitu besar atau ancaman 

pidananya di bawah dua tahun. 

Semangat tim terhadap aturan ini adalah, agar di Mahkamah Agung (MA) 

tidak terjadi penumpukan perkara, dan agar asas peradilan yang cepat, biaya 

ringan dapat terlaksana. Memang, Dr. Muzdakkir tidak sepakat dengan ide ini, 

dengan alasan agar tidak menutup kemungkinan koreksi putusan PN atau PT 

yang salah. Untuk itu perlu dibatasai criteria putusan PN dan PT yang mana yang 

dapat diajukan kasasi. Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai pengurangan 

kewenangan MA. 

 

C.6. Ketentuan Putusan Pengadilan tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban 

Menurut G Peter Hoinagels, upaya untuk menanggulangi kejahatan, yang 

dikenal dengan politik kriminal (criminal policy) dapat dilakukan dengan :  

a. penerapan hukum pidana (criminal law aplication)  

b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)  

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass 

media)  

 Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum Pidana) dan non penal (di 

luar hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih 

menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah 
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kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat 

prepentif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana)86.  

Sanksi Ganti Kerugian dapat mensejajarkan hukum Pidana Indonesia 

dengan hukum pidana negara-negara lain. Karena Perlindungan terhadap korban 

kejahatan menjadi focus perhatian masyarakat dunia sekarang ini. 

Demikian pula sanksi Ganti Kerugian sangat baik untuk jembatan 

perdamaian, menghilangkan perasaan bersalah pelaku, menghindarkan pelaku 

tindak pidana dari sanksi pokok yang berat dan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan negara untuk penanggulangan kejahatan.  

Dengan dicantumkannya sanksi ganti kerugian yang diberikan kepada 

korban dalam RUU HAP, maka diharapkan politik pemidanaan salah satunya 

dapat diusahakan untuk melindungi korban tindak pidana. 

 

                                                        
86 Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 1991, h. 1-2. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Beberapa isu penting yang perlu dihapuskan dalam RUU HAP di antaranya: 

a. Penghapusan Pasal Penyelidikan  

Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap 

tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan, dan bukan 

penyelidikan. Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No 

11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak 

dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHAP: yang 

dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk 

mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan 

bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar 

permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau 

hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 

1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. 

b. Penghapusan tentang Praperadilan. 

Hal ini didasari dengan kenyataan bahwa: 
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1) Praperadilan tidak berfungsi dengan baik; 

2) Fungsinya sudah digantikan dengan pengaturan tentang Hakim Komisaris. 

c. Dihapuskannya ketentuan tentang pemeriksaan koneksitas 

Hal ini disesuaikan dengan adanya rencana agar tindak pidana yang dilakukan 

oleh Militer, tetap diproses berdasarkan peradilan umum. Pengadilan Militer 

hanya memeriksa pelanggaran disiplin militer murni. 

2. Beberapa isu penting yang perlu dimasukkan dalam RUU HAP di antaranya: 

a. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban 

Dalam Pasal 32 dan 33 UN Convention Against Corruption pada tahun 2003 

disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan 

perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau 

intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Hal 

ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin tercapainya due process of law. 

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara 

pidana. Hal ini tidak saja berkaitan dengan tersangka/terdakwa, namun juga 

dengan saksi dan korban. Dikemukakan oleh Tobias dan Peterson, bahwa unsur-

unsur minimal dari due process itu adalah: hearing, counsel, defense, evidence and 

a fair and impartial court. 

b. Pembatasan Masa Penahanan 

Konsekuensi Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, tidak bisa diingkari lagi, 

harus diakomodasi dalam RUU HAP. Sebagai negara yang telah meratifikasi 

konvensi-konvensi tersebut terdapat kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam konvensi. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam kovenan 
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tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) terdapat ketentuan yang berkaitan 

dengan hukum acara pidana, misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan 

penahanan yang diperketat. Berhubungan dengan hal tersebut ada Negara-

negara yang membuat KUHAP baru untuk mengikuti kovensi ntara lain : Italia, 

Rusia, Lithuania dan lain sebagainya. Ketentuan tentang penahanan dalam ICCPR 

misalanya, tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat 

mungkin dan segera di bawa kepada hakim. Amerika Serikat menafsirkan segera 

mungkin adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan 

paling lama 5 (lima) hari atau 1 (satu) hari penangkapan dan 4 (empat) hari 

penahanan. Sedangkan dalam KUHAP masa penahanan masih menggunakan 

waktu hingga 20. Jika mengikuti ICCPR hal ini harus diperbaiki.  

c. Intersepsi (Penyadapan) 

Penyadapan diperkenalkan dalam rancangan, akan tetapi diberi 

persyaratan yang ketat. Pasal 83 ayat (1) Rancangan berbunyi: “Penyadapan 

pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali 

dilakukan  terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau 

diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat 

diungkap  jika tidak  dilakukan penyadapan”. 

d. Hakim Komisaris 

1) Dengan dibentuknya hakim komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan 

hukum acara pidana due process of law atau behoorlijk process recht.  

2) Salah satu tujuan dibentuknya lembaga hakim komisaris ialah untuk menjaga 

praduga tak bersalah (Inggeris: presumption of innocence, Belanda: presumptie 
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van onschuldig, Perancis: presumption d’innocence) dan demi kepentingan 

penyidikan sendiri jangan sampai orang menghilangkan bukti-bukti. 

3) Hal itu sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencapai 

objective truth dan melindungi hak asasi terdakwa dan jangan sampai orang 

tidak bersalah dijatuhi pidana. Diadakan pengecekan terhadap terdakwa, saksi 

dan bukti lain, hakim komisaris diberi wewenang untuk memberi perintah 

penahanan, penggeledahan dan upaya paksa (coercive measure). 

e. Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban 

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan 

seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah 

uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah 

terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak 

hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam 

hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya 

perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.  

Ketentuan ganti kerugian bagi korban yang dalam RUU HAP dicantumkan 

dalam Bab ke-9 ini, sesuai dengan himbauan konvensi internasional PBB agar 

hukum pidana di negara anggota lebih memperhatikan kepentingan korban. 

3. Dampak pengaturan beberapa ketentuan yang akan dicantumkan dalam RUU 

HAP: 

a. Perlindungan saksi dan korban 
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Meskipun sudah ada UU tenang Perlindngan Saksi dan orban, esensi dari UU ini 

menyangkut masalah acara pidana, sehingga keberadaan UU Perlindungan Saksi 

dan Korban, perlu dimasukkan secara integral dan komprehensip dalam RUU 

HAP. Memang perlu dibedakan antara saksi dan korban. Pengaturannya juga 

dalam bab atau bagian yang terpisah, sehingga akan tampak jelas hak-hak 

hukumnya sebagai saksi dan hak-hak hukumnya sebagai korban, saksi tidak 

mesti menjadi korban dan korban (hidup) adalah saksi. Dengan memuat dalam 

bab atau bagian tersendiri akan memudahkan usaha untuk 

mengimplementasikan kebijakan hukum acara yang berorientasi kepada 

pelanggar dan korban kejahatan (kebijakan yang seimbang). Mengenai 

pengaturan korban kejahatan, lihat uraian sebelumnya dalam uraian nomor 2 

(pencari keadilan dalam hukum pidana). 

RUU HAP harus memberikan cantolan dasar hukum terhadap Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) termasuk tugas pokok dan fungsinya 

dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. 

Hal-hal teknis baru dimasukkan, baik dalam Peraturan Pemerintah maupun 

dalam Keputusan Menteri. Misalnya masalah tempat perlindungan saksi dan 

korban. 

b. Penghapusan Pasal tentang Penyelidikan 

Konsep yang ingin dibangun oleh RUU HAP adalah, bahwa polisi dan jaksa punya 

kewenangan yang jelas, dan lebih luas adiatur oleh UU teknis, seperti UU tentang 

Kepolisian dan UU Kejaksaan. Masalah penyelidikan secara mendalam dan 
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mendetail dapat diatur dalam UU tentang Kepolisian RI dan peraturan 

pelaksanaannya. RUU HAP sama sekali tidak bermaksud mengebiri kewenangan 

Polisi untuk melakukan penyeledikan. Penyelidikan dianggap perlu sebagai 

penyaring awal bagi layak tidaknya suatu peristiwa diteruskan ke penyidikan dan 

penuntutan. 

c. Penyadapan (Intersepsi) 

Perlu tegaskan dalam hal penyadapan ini, apakah yang dimaksud 

wewenang menyadap dalam RUU HAP ini adalah wewenang merekam atau 

mengambil rekaman. Ini harus jelas. Idealnya adalah minta untuk direkamkan, 

hal ini artinya juga menghargai bisnis telekomunikasi. Jika disadap dipotong 

pembicaraannya tanpa server penyelenggara telekomunikasi, akan mengganggu 

hak perlindungan terhadap konsumen provider telekomunikasi. Yang paling 

penting prosesnya harus beradasarkan putusan pengadilan, karena menyangkut 

perampasan hak orang.  

 

d. Prinsip-Prinsip Entitas Hakim Komisaris 

1) keberadaan hakim komisaris sesuai dan menunjang asas peradilan yang 

cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan asas speedy trial dan 

justice delayed is justice denied. 

2) Keberadaan hakim komisaris telah diberlakukan di negeri Belanda, dan telah 

berjalan dengan baik. 
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3) Keberadaan hakim kmisaris akan dapat merespon secara positif 

permasalahan yang muncul dalam phase pre-trial justice, seperti penahanan 

yang tidak jelas. 

4) Keberadaan hakim komisaris sesuai dengan tuntutan transparansi dan access 

to justice. 

5) negara Indonesia telah menandatangani berbagai konvensi internasional, 

termasuk dalam proses peradilan, untuk itu keberadaan hakim komisaris 

sesuai dengan substansi norma yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip 

peradilan yang member ruang access to justice. 

6) Sebagai perbandingan: Hakim Komisaris di Belanda berada di Pengadilan 

Tingkat Pertama, bukan di Pengadilan Tingkat Banding, dan yang menjadi 

hakim komisaris adalah hakim tinggi. 

7) Memperpanjang penahanan perlu persetujuan hakim komisaris 

8) Pembela dapat melakukan pembelaannya di hakim komisaris 

9) Hakim Komisaris dapat meminta polisi dan JPU untuk melakukan investigasi 

supaya teman-teman tersangka diperiksa, sehingga pengacara dapat 

mengetahui masih ada orang-orang yang perlu diperiksa. 

10) JPU memiliki banyak kewenangan meskipun harus ada persetujuan hakim 

komisaris. 

11) Dakwaan murni menjadi kewenangan JPU, hakim komisaris tidak berwenang 

merubah surat dakwaan. 
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12) di Belanda, polisi dan JPU tidak dapat menentukan adanya penyadapan, 

kecuali ada persetujuan dari hakim komisaris, untu jangka waktu selama 30 

haru dan dapat diperpanjang. 

13) Menyadap dulu lalu melapor, tidak dikenal di Belanda. 

14) Akhir minggu dan malam hari, hakim komisaris tetap bertugas. 

e. Pembatasan upaya Hukum Kasasi 

Pembatasan perkara kasasi secara implisit yang ditentukan dalam Pasal 235 dan 

244 KUHAP ini pada prakteknya, masih belum efektif  terhadap pembatasan 

pengajuan kasasi perkara pidana ke MA, mengingat semakin banyaknya perkara 

yang masuk yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim agung yang ada. 

Masalah penumpukan perkara di MA masih belum bisa diatasi. Perlu diatur 

pembatasan perkara kasasi dalam RUU HAP. 

 

B. Rekomendasi 

1. Dalam pembahasan RUU HAP di DPR, sebaiknya dilaksanakan secara simultan 

dengan pembahasan RUU KUHP, karena kedua RUU ini merupakan satu system 

hukum pidana.  

2. Perlu dibicarakan dengan DPR, mengenai strategi pembahasannya, mengingat materi 

RUU HAP dan RUU KUHP yang relative lebih rumit namun krusial dalam rangka 

membangun system hukum pidana yang ideal bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan 

pengetahuan dan keahlian yang khusus di bidang ilmu hukum pidana. 

3. Mengingat RUU HAP dan RUU KUHP telah diproyeksikan masuk dalam prioritas 

Prolegnas 2011 (dan telah dipriortiaskan sejak tahun 2009, namun belum pernah 
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sempat dibahas), maka diharapan RUU ini sudah mulai dibahas sejak bulan pertama 

tahun 2011. 

4. Perlu ditegaskan di sini, yang diutamakan adalah mengedepankan pemikiran 

wawasan kebangsaan dan kesatuan, dan bukan sikap instansi sentries. Artinya 

harapan yang diemban dengan adanya RUU HAP dan RUU KUHP, adalah demi masa 

depan Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia. Bukan kepentingan golongan, instansi, 

maupun kelompok tertentu. 


	DAFTAR ISI-LAPKHIR(2)
	BAB I-LAPKHIR
	BAB II-LAPKHIR
	Bab III-LAPKHIR
	BAB IV-LAPKHIR



